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1. ÚVOD
Organizování různých sportovních soutěží patří do náplně každého učitele tělesné výchovy
jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy. Na něm je veškerá zodpovědnost za úspěch či
neúspěch soutěže. Samozřejmě záleží také na lidech, které si učitel vybere ke spolupráci. Ať už to
jsou spolupracovníci z řad pedagogického sboru, z jiných profesí, nebo u školních a okrskových kol
schopní a spolehliví žáci devátých ročníků základní školy, většinou aktivní sportovci. Téma
diplomové práce jsem si zvolil z důvodů několikaleté zkušenosti s pořádáním různých sportovních
turnajů pro žáky základních škol, na úrovní školních až okresních kol a možností využití těchto
zkušeností v zadané práci. Diplomová práce se zabývá zajištěním organizace okresního kola v Mc
Donald's Cupu.
A proč právě kopaná a Mc Donald's Cup? Kopaná je jeden z nejvíce populárních sportů na
světě. Do styku s ní přichází děti bez rozdílu pohlaví od dětství. A já nejsem výjimkou. Jako asi
každý mám svůj oblíbený klub, před narozením dětí jsem nevynechal jediný domácí zápas.
Kopanou vídám v televizi, novinách, časopisech a jiných sdělovacích prostředcích, v místě bydliště
chodím na domácí zápasy našich pralesních borců. Po pravdě řečeno tento prales v mém věku baví
více než dříve první, nebo druhá liga. Kopanou, fotbal mám prostě v sobě. A Mc Donald's? Jako
bufet nic moc. Jako turnaj pro žáky prvního stupně základních škol paráda. Prvně jsem se s tímto
dnes již fenoménem setkal ve školním roce 1999/ 2000. Jako začínající učitel jsem byl hozen do
divoké řeky výběru dětí pro školní tým a účasti na okrskovém a posléze okresním kole. Byl jsem
nadšen. A toto nadšení mě drží do dnešní doby. Celý ten čas vídám nadšené a natěšené děti, které se
od září ptají, kdy se bude hrát a jestli to bude jako loni. Žáci, co jsou již v šesté třídě, zase prosí o
ponížení do třídy páté, aby mohli opět hrát. Já osobně pořádám školní kola, s krátkou tříletou
přestávkou práce v jiném oboru, od roku 2000. Od roku 2008 pořádám jak okrsková, tak okresní
kola. Tak to zkusme zúročit.
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2.

Cíle a úkoly diplomové práce
2.1 Cíle a úkoly práce
Hlavním cílem práce je připravit a zrealizovat sportovní turnaj pro žáky prvního
stupně základní školy. Přímo se jedná o realizaci školního, okrskového a hlavně okresního
kola McDonald's Cupu.

2.2 Úkoly:

-

vybrání místa akce

-

vyjednání termínu akce

-

rozeslání propozic turnaje

-

zajištění po stránce personální a organizační

-

vytvoření hracího systému

-

uspořádání turnaje

-

vyhodnocení turnaje
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3.

Teoretická část

Metodika práce
Informace jsem získával z uvedených pramenů, z rozhovorů a vlastních zkušeností. Na
základě ústního svolení, které jsem obdržel od účastníků rozhovorů, jsem těchto
informací využil ke zpracování v diplomové práci. Dotazování probíhalo v rovině ústní,
telefonické a elektronické.
Diplomová práce je spojením získaných poznatků v jeden celek.
3.1 McDonald's Cup - ocenění turnaje v jeho historii
Outstanding Camping Awards
6. a 7. června 2013 proběhlo v Madridu slavnostní předávání cen v rámci Europan
Corporate Relations Insights Meetingu. McDonald's Česká republikamamMcDonald's
Slovensko získaly ocenění Outstanding Campaign Awards for the McDonald's Cup.

Mc Donald's Cup: Nejlepší událost grassroots fotbalu roku 2009
Osmý Česká spořitelna galavečer grassroots fotbalu za rok 2009 přinesl osm anket, ve
kterých byli vyhlášeni ti nejlepší za minulý rok. Oceněny byly také jednotlivé akce
spadající do oblasti amatérského fotbalu. Velký úspěch slavil 12. ročník turnaje Mc
Donald's Cup, který získal cenu za Nejlepší událost grassroots fotbalu roku 2009.

Mc Donald's Cup: Nejlepší Grassroots akce roku 2012
V lednu 2013 se v prostorách pražského paláce Žofín konal 11. Galavečer Grassroots
fotbalu. Jubilejní 15. ročník největšího turnaje žáků ZŠ Mc Donald's byl vyhlášen jako
Nejlepší Grassroots akce roku 2012.
Ocenění UEFA Grassroots Programme pro McDonald's Cup
McDonald's Cup byl vyhlášen nejhodnotnějším turnajem v České republice v projektu
UEFA Fotbal pro všechny za rok 2016.
9

3.2 Základní pravidla a dodatky k pravidlům
Základní pravidla:
Rozměry hrací plochy malého hřiště (dále jen „malé hřiště“) jsou dány rozměry poloviny hrací
plochy velkého hřiště, s maximálním důrazem na bezpečnost hráčů. Pojmem „zmenšené hřiště“ je
také míněna hrací plocha tzv. „zmenšeného hřiště“.
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Počet hráčů: Na soupisku lze zapsat maximálně 14 hráčů. V poli může nastoupit maximálně
7 hráčů; brankář může hrát rukama pouze ve vymezeném prostoru. Počet hráčů v poli může být
upraven dle podmínek a možností pořadatele; po dohodě vedoucích družstev, maximální úprava
5+1.
Střídání hráčů: „Hokejové“ v průběhu hry střídající hráč musí jako první opustit hrací
plochu v prostoru, kde je trenér (učitel) a náhradní hráči.
Hrací doba: kategorie A – 2 x 20 min (vždy s přestávkou)
kategorie B – 2 x 25 min (vždy s přestávkou)
V případě turnajového způsobu je možno hrací dobu upravit dle potřeby se souhlasem všech
vedoucích družstev a vzhledem k možnostem účastníků, pořadatel může stanovit jako minimální
hrací dobu 2x10 min – s přestávkou pro výměnu stran.
Branka: Rozměry 5 x 2 m na minifotbal, u školních kol podle podmínek i branky na
házenou.
Míč: Fotbalový velikosti č. 4 (menší průměr, lehčí).
Výstroj: Není povolena obuv s koženou podrážkou a vyměnitelnými kolíky, dresy – stejná
barva u jednoho mužstva, brankář barevně odlišený od spoluhráčů i soupeře.
Rozhodčí: Z řad učitelů, trenérů, rodičů, ale i žáků starších ročníků ZŠ (8., 9. třída) okresní,
krajská finále a Svátek fotbalu – kvalifikovaný rozhodčí (pro turnaj McDonald’s Cup je možné
využít i projektu mladých rozhodčích v rámci FAČR, seznamy rozhodčích jsou k dispozici na
příslušných KFS).
Stravování a cestovní výdaje: V režii účastníků.
Zdravotník: Za zdravotní službu zodpovídá pořadatel akce, účastníci soutěže u sebe musí
mít karty zdravotní pojišťovny.
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Hřiště, míče: Zabezpečuje pořadatel akce.
Dodatky k pravidlům
Míč v zázemí Za postranní čarou – autové vhazování provádí hráč družstva, které se neprovinilo (obě ruce
s míčem za hlavou)
Míč za brankovou čarou 1. Vinou útočícího družstva – hru zahajuje brankář libovolným způsobem (rukou, nohou, ze
země; z ruky).
2. Vinou bránícího družstva – útočící družstvo provádí rohový kop cca ze vzdálenosti 12 m od
brankové tyče, u které míč přešel za brankovou čáru – vzdálenost je nutno vyznačit čárou
nebo metou.
Hra brankáře Míč za brankovou čarou: brankář musí rozehrát vždy z brankového území a to do poloviny
hřiště. Míče se musí dotknout některý z hráčů na této polovině hřiště; nestačí odraz od země.
Porušení pravidla se trestá přímým volným kopem z poloviny hřiště.
Brankář chytí míč ze hry do rukou 1. Jestliže brankář rozehrává míč z brankového území, musí rozehrát vždy do vlastní poloviny
hřiště. Míče se musí dotknout některý z hráčů na hrací ploše. Porušení se trestá přímým
volným kopem z poloviny hřiště.
2. Jestliže brankář položí míč na zem – míč je ve hře (soupeř může brankáře atakovat), nesmí
míč opět vzít do rukou. Míč může nohou rozehrát i přes půlící čáru.
Malá domů je zakázaná: pokud brankář zahraje míčem rukou v brankovém území poté, co mu jej
úmyslně nohou přihrál spoluhráč – trestá se pokutovým kopem.
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Nedovolená hra:
Držení, strkání, podrážení, vrážení rukama apod., hra rukama u hráčů v poli po celé ploše
hřiště u brankáře ve vzdálenosti větší než 10 m od branky.
Při rozehrání volného přímého, nepřímého a rohového kopu musí stát hráči útočícího
družstva minimálně 3 m od brankáře.
Tresty
Nedovolená hra se trestá přímým kopem, z něhož může být přímo dosaženo branky, bránící
družstvo může postavit tzv. „zeď“ z vlastních hráčů minimálně 6 m od míče.
Při pokutovém kopu, který se provádí za nedovolenou hru v pásmu 10 m od branky ze
vzdálenosti 8 m od středu branky, není zeď povolena, všichni hráči mimo střílejícího musí
stát za míčem ve směru od branky, na níž se kop provádí – mimo území vymezeného pro hru
brankáře rukou.
Za zvláště hrubé fauly či nesportovní výroky je možno hráče napomenout (žlutá karta), při
opakování nebo provinění jiným hrubým způsobem i vyloučit (červená karta), popř. vyloučit
do konce utkání i bez napomenutí. Družstvo pak hraje oslabeno (pozor při střídání).
Klesne-li počet hráčů pod 6 (včetně brankáře), hra končí pro nedostatečný počet hráčů, toto
mužstvo prohrává s výsledkem 0:3, je-li výsledek v danou chvíli na hřišti pro vítězné
družstvo příznivější, ponechává se v platnosti.
Družstvo, které odmítne nastoupit k plánovanému utkání dle rozpisu, je diskvalifikováno,
prohrává kontumačním výsledkem 0:3 a je ve výsledkové listině uvedeno mimo pořadí. Jeho
případné výsledky z předcházejících utkání se do turnaje nezapočítávají (anulují se).
Netrestá se - postavení mimo hru (ofsajd)

13

Výjimky pro školní kola
počet hráčů – může být i nižší, ne však méně než 5 hráčů v poli
velikost branky – možno využít i házenkářských
velikost hřiště – může být i menší, ne však menší rozměrů házenkářského hřiště
Stanovení pořadí ve skupině Vítězem soutěže nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů.
V případě shodného počtu bodů více družstev rozhoduje o pořadí postupně:
1. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání
2. brankový rozdíl ze vzájemných utkání
3. vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
4. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži
5. vyšší počet vstřelených branek v soutěži
6. los
zdroj: brožura McDonald's Cup 2017/2018
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3.3 Historie Mc Donald's Cupu

3.3.1
Mc Donald's Cup- statistika účasti po ročnících:
Tabulka ukazuje vítězná družstva SF, od roku 2002 a patrony jednotlivých ročníků- od roku 2003

Vítězná ZŠ

Místo SF

7. ZŠ Mladá Boleslav
ZŠ Janouškova, Brno
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ Janouškova, Brno
ZŠ Na Stínadlech, Teplice
ZŠ J. Šoupala, Ostrava
ZŠ Sever, Hradec Králové
ZŠ Janouškova, Brno
ZŠ J. Šoupala, Ostrava
33. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové
33. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové
ZŠ Janouškova, Brno - kategorie A
ZŠ E. Valenty, Prostějov - kategorie B
ZŠ Eden, Praha
ZŠ Marjánka, Praha
ZŠ Marjánka, Praha
ZŠ Marjánka, Praha
ZŠ Sever, Hradec Králové

Plzeň - Oblast Západ
Ostrava - Oblast Východ
Olomouc
Praha
Praha
Teplice
Praha
Jihlava
Plzeň
Jablonec nad Nisou
Olomouc

ZŠ Klegova, Ostrava

Ústí nad Labem

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
19. ročník
20. ročník
21.ročník

Rok SF
1998
1999
2000
2001

pozn.
pouze KF
pouze KF
pouze KF
pouze KF

2002

kat. B

PATRONI

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Tomáš Došek + Lukáš Došek
Tomáš Došek + Lukáš Došek
Lukáš Zelenka
Karel Jarolím + Lukáš Jarolím
Tomáš Rosický
Vítězslav Lavička
Patrik Berger
Václav Kadlec
Vladimír Šmicer + Jiří Šmicer

Teplice

2012

Petr Čech

Jihlava
Uherské Hradiště
Jablonec nad Nisou
Ostrava
Plzeň

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Pavel Horváth
Theo Gebre Selassie
Jakub Dovalil + Tomáš Koubek
Vladimír Darida
Pavel Nedvěd
Jaromír Zmrhal

soukromý zdroj: Jiráková D., spoluzakladatelk turnaje
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Tabulka počtu škol a dětí v jednotlivých ročnících ( do ročníku 2016/17) :
ročník

Počet škol

Počet
družstev

Počet dětí

Okrsek

Okres

Kraj

1997/98

1316

1526

27000

14

79

8

1998/99

1680

2580

38754

53

86

10

1999/2000

2177

3390

44780

61

86

10

2000/01

2808

5077

60582

67

86

10

2001/02

2894

5191

68542

69

86

14

2002/03

3162

5640

74030

279

86

15

2003/04

3180

6524

75257

435

86

15

2004/05

3298

6728

81056

497

86

15

2005/06

3325

6862

82344

506

86

15

2006/07

3338

6887

84183

526

86

15

2007/08

3238

6872

82782

509

90

15

2008/09

3285

6859

82992

527

92

15

2009/10

3155

6687

80584

507

92

15

2010/11

3189

6719

81205

515

92

15

2011/12

3196

6731

81956

524

92

15

2012/13

3182

6697

81580

519

92

15

2013/14

3028

6140

80235

501

92

15

2014/15

3005

6107

79650

506

92

15

2015/16

2957

6033

78762

499

92

15

2016/17

2891

5996

76642

491

92

15

Zdroj:www. Mc Donald's Cup.cz

V tabulce můžeme vidět, jak je turnaj celorepublikově oblíben. I přes spoustu jiných
školních akcích, projektů a povinností, je stále účast na tomto turnaji vysoká. Většina zúčastněných
škol byla přihlášena v obou kategoriích, tzn. kat. A 1. až 3. třídy a kat. B , 4. a 5. třídy. Údaj z
ročníku 2017/18 nebyl k dosažení.
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3.3.2
Historie Mc Donald's Cup
V roce 1997 se společnost Mc Donald's rozhodla podpořit finančně i organizačně celostátní
turnaj v minifotbale pro žáky prvního stupně základních škol. První kontaktní osobou byl Ing. Jan
Heinz, v té době marketingový ředitel. Hned v začátku se stala vedoucí projektu PhDr. Drahomíra
Jiráková, ředitelka komunikace společnosti, v jejíž pravomoci byla oblast vztahů k veřejnosti.
Zájmem společnosti McDonald's byl ten, aby turnaj byl určen všem dětem, klukům i holkám a
nejen těm již organizovaným v klubech. Dívky se účastnily od začátku turnaje hlavně ve školních,
okrskových a okresních kolech. Méně jich bylo a bohužel stále je v kolech krajských i na
republikovém Svátku fotbalu. McDonald's Cup se postupem času stal významnou sportovní
událostí, kterou zaštiťovali krajské úřady, hejtmani, regionální osobnosti a posléze od roku 2003
velká jména českého fotbalu.
McDonald's Cup měl a má velkou mediální podporu, vycházela dokonce i speciální příloha
McDonald's Cup, většina medií, celostatních i regionálních o něm psala. V posledních ročnících se
mediálním partnerem stal ČT sport. Významným partnery byly společnosti Puma, Adidas aj.
Dodnes je McDonald's Cup největším sportovním turnajem v Evropě a získal řadu ocenění( viz.
Str.8)

zdroj: Jiráková D., archiv McDonald's Cup

3.3.3
Vzpomínka zakladatele turnaje pana Jiřího Krauskopfa:
Osobní vzpomínky na vznik McD cupu.
V červenci 1990 jsem se stal šéftrenérem mládeže ve fotbalovém klubu Dynamo České
Budějovice JČE, dnes SK České Budějovice. Počátek 90. let byl hodně hektický, spíše hodně
zvláštní. Dalo by se to charakterizovat tak, že co bývalo i fungovalo se rušilo, a nové ještě nebylo,
tedy nefungovalo.
Bohužel se to týkalo i zavedeného systému tzv. sportovních tříd (tedy tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy) a tréninkových středisek mládeže (TSM), systému, který u nás opisovala řada zemí.
Nejvíce je to vidět u ledního hokeje – severské státy (včetně Dánska), Švýcarsko a dokonce i USA
jej aplikovaly a my jej rušili.
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Souběžně s tím se fotbalu (stejně jako i dalším tradičním sportům) začala objevovat nejen
konkurence nových sportů, ale i nových činností. Konkrétním příkladem bylo rychlé rozšiřování
počítačů a později internetu.
Celkové uvolnění atmosféry ve společnosti vedlo ale také k názoru, že se nic nemusí. Toto
vnímání se stalo velice populárním zejména u mládeže. Přesvědčit svěřence, že bez práce nejsou
koláče, bylo velmi obtížné. A jak už bylo řečeno, příležitostí bylo více než dost, takže úbytek
zájemců o fotbal byl velmi znatelný.
Od svých kolegů v branži jsem neustále slyšel nářky na to, že dříve přišlo na výběr 200 i více
zájemců, dneska, že sotva 20, takže nejde o výběr ale spíše o nábor a horko těžko se najde
dostatečný počet pro otevření třídy zaměřené na fotbal.
Do mých povinností patřilo vyhledávání talentů v jihočeském regionu, které by mohly posílit náš
klub, hrající ve všech věkových kategoriích mládeže (žáci i dorost) nejvyšší republikové soutěže.
Viděl jsem, že problém s počtem hráčů nemáme jen my, ale i kluby v menších městech, dokonce i na
vesnicích, kde existoval jen fotbalový klub. Bylo mi jasné, že nářky a stesky nic nevyřeší. A protože
jsem se v průběhu několika let stal předsedou komise mládeže v Jihočeské oblasti (tehdejší název) a
následně i členem Komise mládeže Českomoravského fotbalového svazu (opět tehdejší název), měl
jsem více prostoru k nalezení a zejména k prosazení nějakého řešení.
Snažil jsem se najít inspiraci v zahraničí, např. v Anglii, na Slovensku, Švýcarsku. Celá
populace v České republice musí ze zákona navštěvovat základní školu, takže to nabízelo možnost
přesunout výběr přímo do základních škol (a to včetně neúplných či malotřídek) a nečekat na
hřištích, kdo na výběry dorazí. Myšlenka sice dobrá, ale realizace tak jednoduchá nebyla.
Nejprve bylo nutno získat souhlas MŠMT, zda je možno do škol vstoupit. Pak se objevil problém
motivace učitelů. Na 1. stupni základních škol tělesnou výchovu vyučují třídní učitelé, přesněji
učitelky, protože učitelů na 1. stupni ZŠ příliš nenajdete. A ženy se do fotbalu na 1. stupni příliš
nehrnou.
Při jednáních na MŠMT jsem zjistil, že existuje Asociace školních sportovních klubů (AŠSK),
jejíž kluby fungují na mnohých školách (základních i středních).
Oslovil jsem pana Jana Frimla, tehdejšího prezidenta organizace, zda by byli ochotni se zapojit
a pomoci s organizací turnajů přímo na školách. Naše představa totiž byla, že by se na školách
hrálo v rámci tříd, mezi třídami v rámci jednotlivých ročníků a následně i mezi školami do úrovně
okresů. MŠMT mi poskytlo adresář všech základních škol, takže se zdálo, že nic nebrání celou akci
školního fotbalu rozjet.
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A tak jsem v roce 1996 do škol rozeslal základní informace (věkové kategorie, pravidla hry,
postupový systém apod.) Výsledek byl ale velkým zklamáním, protože odezva byla minimální. Při
zpětném hodnocení je třeba si přiznat, že se dal očekávat. Dopisů se žádostmi o zapojení školy do
různých projektů a aktivit přicházelo (a určitě přichází i dnes) jejich ředitelům/ředitelkám hodně,
mnohdy je ani nečtou.
Bylo zřejmé, že bude nutno získat nějaké finanční prostředky, minimálně na pronájmy hřišť,
nějaké drobné ceny apod. A tady pomohla určitá náhoda. V roce 1996 jsem začal ve spolupráci
s holandskou nadací Euro-Sportring v Č. Budějovicích připravovat velký mezinárodní fotbalový
turnaj mládeže pod názvem Czech Budweis cup (CBC). Při hledání sponzorů na tento turnaj jsem
se dostal i Na Zátorku, kde tehdy sídlilo vedení McDonald´s. Přijal mě p. Jan Heinz. Sdělil jsem mu
základní informace o CBC a on mi slíbil vše projednat ve vedení firmy.
Po několika dnech se ozval s tím, že firma by měla zájem spíše o projekt, který by byl
dlouhodobější, který by pokrýval větší území, nejlépe celé České republiky. A tady se naplnilo
přísloví, že štěstí přeje připraveným. Řekl jsem, že něco takového bych možná měl a sdělil mu
základní informace o školním fotbalu. Zanedlouho mě kontaktovala paní Jiráková a vše dostalo
nový rozměr a směr.
Proběhla řada jednání, při nichž se diskutovalo mnohé. Protože McDonald´s v té době neměl své
restaurace ve všech okresech, bylo nakonec dohodnuto, že projekt bude končit v krajských finále.
Organizační partneři (McD, MŠTMT, AŠSK, ČMFS) se dohodly na garanci jednotlivých úseků.
V pondělí 19. 5. 1997 (v novinách to bylo 20., takže předpokládám, že to bylo o den dříve)
byla dohoda o organizaci 1. ročníku McDonald´s cupu v roce 1997/98 podepsána na Žofíně za
účasti ministra školství Ivana Pilipa, Františka Chvalovského, předsedy ČMFS, Martina Dlouhého,
generálního ředitele McDonald´s, a Jana Frimla, prezidenta AŠSK. Smlouva byla podepsána na 5
let.
Informaci o podpisu smlouvy a základní informace o projektu se díky McD dostaly prakticky do
všech médií. Díky finanční dotaci McD bylo možno zorganizovat řadu propagačních akcí, např.
schůzka organizátorů McD cupu v Č. Budějovicích se uskutečnila v červnu 1997 v restauraci McD
na Lannově třídě a součástí bylo také představení trolejbusu MHD v barvách McD.
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Hlavní propagační aktivity se rozeběhly se začátkem školního roku v září 1997. V hotelu Qulity
v Praze se 9. 9. 1997 sešli okresní zástupci AŠSK na prvním organizačním semináři. Ve stejný den
byl McD cup oficiálně zahájen na hřišti SK Slávia Praha utkáním mezi týmem tvořeným
zaměstnanci firmy a organizátory turnaje a týmem tvořeným bývalými fotbalovými reprezentanty
(např. Vladimír Hruška) a známými osobnostmi (např. Lešek Semelka, Jan Skorkowski). Bylo
symbolické, že první branku utkání vstřelil Martin Dlouhý, generální ředitel McD.
Následovala obdobná akce v Olomouci. Tady se nehrálo na normálním hřišti, ale na písku
(jakýsi beach fotbal). Ne na pláži, ale přímo u radnice před známým olomouckým orlojem.
Důležité ale také bylo, že se díky finanční podpoře McD podařilo vydat brožuru s návodem pro
výuku fotbalových dovedností ve 20 lekcích. To mělo eliminovat ostych učitelek se zařazováním
výuky fotbalu do vyučování tělesné výchovy.
Výsledek 1. ročníku dokázal zapomenout na zklamání z předcházejícího roku. Ukázalo se, že
zájem ve školách o projekt je. Statistické údaje o zapojení škol do následujících ročníků to jen
dokazují.
Proto v 5. ročníku přišel McD s návrhem na celorepublikové vyvrcholení akce. Konalo se v Plzni
a určitě skončilo úspěšně. Nicméně osobně jsem to vnímal jako výjimku, nikoli jako pravidelné
zakončení ročníku. Důvodů bylo více. Přestože se finanční dotace McD na turnaj každoročně
navyšovala, dalo se předpokládat, že republikové finále spolyká její nemalou část, zvláště když se
toto finále později rozšířilo i o mladší kategorii. Lákavost účasti v republikovém finále a cena pro
jeho vítěze (zahraniční zájezd) byla až příliš velká. Dalo se proto očekávat i jednání, které nelze
označit za fair play – starší hráči, hráči, kteří jsou žáky jiné školy apod. Byť se takové jednání
skutečně objevilo, přece jen to byla výjimka.
Na začátku prvního ročníku jsem neočekával, a to ani v nejfantastičtějších představách, kam až
se akce může vyvinout. Za to patří dík firmě McD a jmenovitě paní Jirákové! Bez té by akce určitě
nebyla na stávající úrovni. Obrovský dík patří stovkám lidí v AŠSK, stejně jako mnohým rodičům.
O to více mě mrzí, že trenéři jednotlivých fotbalových klubů se do akce příliš nezapojují. Prvotní
důvod pro vznik této akce tak naplňován příliš není. Stejně tak se turnaj neprojevil v získávání
děvčat pro fotbal, a tak ženský fotbal se stále nemůže dostat na vyšší úroveň. Fotbal turnaj
nevyužívá ani v oblasti získávání nových mladých rozhodčích. Je sice hezké, že FAČR byl za projekt
oceněn ze strany UEFA, ale potenciál projektu není z jeho strany využit.
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Vstup firmy McD do projektu školního fotbalu pomohl ČMFS také tím, že příklad firmy McD
přitáhl pozornost dalších firem. Např. firma Coca Cola chtěla s McD na projektu spolupracovat.
Její zástupci si nechali vše vysvětlit a nakonec organizovali vlastní akci pro žáky 2. stupně ZŠ pod
názvem Školský pohár. Jejich projekt, stejně jako projekty Danone, Nike, T-Mobile (tady si nejsem
jist názvem firmy), neměl dlouhého trvání.
Jsem proto rád, že McDonald´s cup stále existuje. Snad bude existovat i po odchodu paní
Jirákové z firmy McD. Vždycky vše závisí na konkrétních lidech, na jejich vztahu k projektu,
schopnostech atd.
V ČB 11. 3. 2019

Jiří Krauskopf
Zdroj : Krauskopf J., soukromá korespondence autora DP

3.3.4
McDonald's Cup a ZŠ Jungmannova Roudnice n.L.
Jako spousta dalších základních škol, tak i škola na které působím, se aktivně účastní tohoto
turnaje. Celý první stupeň žije dnem, kdy se koná školní kolo. Třídy mají složená družstva, kdo
nehraje povzbuzuje. Transparenty, roztleskávačky, pokřiky, napětí. Každý hráč se snaží podat co
nejlepší výkon. Jen ten mu zaručuje vstup do výběru školy na okrskové kolo. A protože se naše
škola za posledních deset let osm krát probojovala do krajského finále, je o co hrát. Všichni vědí, že
to jen okrskem končit nemusí. A výkony hráčů kolo od kola rostou. Stejně jako nadšení dětí i
učitelek v průběhu školního kola turnaje. Vedení školy od začátku účast na tomto turnaji podporuje.
Aktivně vstupuje do organizace školního kola a s organizací okrskového a okresního kola v rámci
možností školy velmi pomáhá. Abych na vše nebyl sám, mám k dispozici několik žáků devátého
ročníku, většinou aktivní fotbalisté, jako rozhodčí, zdravotní službu zajišťují členky zdravotního
kroužku naší školy. Učitelky jednotlivých tříd se starají o své třídy, sledují rozpisy zápasů, svolávají
si žáky k utkání. Pro zdárný chod školního kola je sledování a důsledné dodržování rozpisů zápasů
klíčovým momentem. S veškerou prací spojenou s organizací školního kola je spjata skoro celá
škola. V kole okrskovém a okresním je již zapojena OR AŠSK Litoměřice.
3.4
Zajištění akce po stránce organizační a materiální
Při pořádání sportovního turnaje takových rozměrů je třeba si velmi důkladně promyslet
zajištění průběhu akce. Každý, kdo se sebemenším přičiněním podílí na přípravě a průběhu turnaje,
musí být v každou chvíli připraven pomoci. A to jak v průběhu turnaje, tak po jeho ukončení. Žáci
21

devátých ročníků jako rozhodčí (školní a okrskové kolo), rozhodčí s licencí v kole okresním,
zdravotnice a i vedení školy při případných nenadálých komplikacích. Každý, kdo se podílí na
realizaci turnaje, je se svou funkcí předem seznámen.
Pro všechna konaná kola turnaje je základem mít zajištěnou hrací plochu a prostory spojené
s organizací. Do těchto prostor počítáme šatny, sprchy, případně místo pro občerstvení. Do
materiální přípravy dále počítáme zajištění míčů, kuželů pro vymezení hřiště, dresů, rozlišovacích
dresů, diplomů a cen.
Propagaci turnaje má na starosti hlavní štáb Mc Donald's Cupu. Ten všem školám rozesílá
katalogy, plakáty aj. Přes okresní rady AŠSK dostávají pořadatelé okrsků a okresů různé větší či
menší reklamní předměty jako poukázky na nákupy v partnerských obchodech, kupony na slevu v
restauracích McDonald's (minulé ročníky), propisky - kola okrsková, magnetky s patronem ročníku,
trika, míče, diplomy, poháry – kola okresní. Pořadatel okresního kola dostává reklamní plachtu o
rozměru 200cm x 120cm s logem turnaje. Tuto plachtu je povinen umístit na viditelné místo. O
plošnou reklamu v médiích – tisk, televize, internet, rádio, se stará hlavní organizační výbor turnaje.
3.4.1
Rizika organizace sportovního turnaje
Každý pořadatel musí být připravený na rizika, se kterými je možné se během organizace
setkat. Zásadně mohou ovlivnit průběh turnaje. Tato rizika můžeme rozdělit na objektivní a
subjektivní.
Objektivní rizika jsou taková, která neumíme ovlivnit. Typickým příkladem je počasí. Pokud
se turnaj odehrává venku, nedokážeme ovlivnit počasí v den akce. Vše se musí řešit operativně na
místě a nelze se na tato rizika připravit.
Subjektivní rizika mohou vzniknout i díky špatné organizaci pořadatele turnaje. Jde o rizika,
na která se pořadatel musí umět připravit a když na ně dojde, musí pohotově reagovat. Příkladem
subjektivního rizika je například to, že se nám odhlásí na poslední chvíli některý z týmů a pořadatel
musí mít v záloze tým, který je schopen na akci dorazit a zastoupit.(Kotrnoch, 2013)

22

3.4.2
Rozhodčí školního a okrskového kola
V rámci školního a okrskového kola funkci rozhodčího vykonávají vybraní žáci devátých
ročníků. V kole okrskovém žaci i ostatních zúčastněných škol. Nenastane tak situace, kdy žák jedné
školy rozhoduje utkání svého školního týmu.
3.4.3
Rozpis zápasů školního kola (ročník 2017/18)
Při rozpisu zápasů školního kola se řídíme počtem tříd v jednotlivých kategoriích. Každý
rok se tento rozpis ve školním kole mění. Dle počtu tříd upravujeme hrací dobu, přestávky, finálová
utkání .

ROZPIS

ZÁPASŮ

3.A- 3.B

5.A- 5.B

2.A- 2.B

4.A- 4.B

3.C- 3.D

5.B- 5.C

2.C- 2.D

4.B- 4.C

3.A- 3.C

5.C- 5.A

2.A- 2.C

4.C- 4.A

3.B- 3.D
2.B- 2.D
3.B- 3.C
2.B- 2.C

u obou kategoriích první s prvním o vítěze, druhý o třetí místo.

3.A- 3.D
2.A- 2.D
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3.4.4
Rozpis utkání v kole okrskovém
V okrskovém kole se v turnaji utkají tři až čtyři týmy. Jsou to všechny základní školy v
Roudnici nad Labem- ZŠ K. Jeřábka, ZŠ Jungmannova a ZŠ Školní. Dále dle počtu přihlášených
škol a velikosti jednotlivých okrsků vždy jedna z okolních vesnických škol, např. ZŠ Brozany, ZŠ
Horní Beřkovice, ZŠ Bechlín, ZŠ Polepy aj.
Pořadí školy ve skupině se vylosuje před začátkem turnaje. Tímto losem se řídí jak kategorie
A, tak i B. Níže napsaný rozpis je pro čtyři týmy. V případě týmů tří je vše daleko jednodušší - tři
zápasy ve skupině, každý s každým. Důležité je dodržení rozpisu a časového řádu zápasů. Tým,
který hraje dva zápasy po sobě, si sám řekne, kolik potřebuje času na odpočinek. Jelikož ale v týmu
je většinou dost hráčů na střídání, měla by stačit přestávka maximálně patnáct minut dlouhá.

A1 x A2

B1 x B2

A3 x A4

B3 x B4

A1 x A3

B1 x B3

A2 x A4

B2 x B4

A1 x A4

B1 x B4

A2 x A3

B2 x B3
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3.4.5
Rozvržení okrsků pro ročník 2017/18

OKRSKY: I.

A - 1. ZŠ BOŽ.NĚMCOVÉ LTM
2. ZŠ LINGUA LTM
3. ZŠ U STADIONU LTM
4. ZŠ ÚŠTĚK
B - 1. ZŠ HAVLÍČKOVA LTM
2. ZŠ NA VALECH LTM
3. ZŠ MASARYOVA LTM
4. ZŠ LADOVA LTM

II.

1. 2.ZŠ RCE
2. 1. ZŠ RCE
3. 3. ZŠ RCE
4. ZŠ POLEPY

III.

1. ZŠ OSTROVNÍ ŠTĚTÍ
2. ZŠ ŠKOLNÍ ŠTĚTÍ
3. ZŠ TGM ŠTĚTÍ
4. ZŠ HOŠTKA

IV.

1. ZŠ A. BARÁKA LOVOSICE
2. ZŠ SADY PIONÝRŮ LOVOSICE
3. ZŠ VŠEHRDOVA LOVOSICE
4. ZŠ TŘEBÍVLICE
5. ZŠ VELEMÍN

V.

1. ZŠ STRAŠKOV
2. ZŠ MŠENÉ LÁZNĚ
3. ZŠ BROZANY
4. ZŠ BECHLÍN

VI.

1. ZŠ TEREZÍN
2. ZŠ BOHUŠOVICE n.O.
3. ZŠ PLOSKOVICE
4. ZŠ LIBOCHOVICE

Ze všech okrsků postupuje jeden, krom okrsku č.IV - tam postupují dva. Dohromady to je
osm týmů. Tučně označené školy pořádají okrsky, příp. se v rámci okrsku dohodněte.
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3.5
SK ROUDNICE NAD LABEM
Díky dlouhodobé spolupráci s roudnickým fotbalovým klubem máme pro všechna kola, tzn.
školní, okrskové i okresní, zajištěnou hrací plochu. Na začátku spolupráce se turnaj několikrát hrál
na vedlejších tréninkových hřištích klubu. Ta byla sice travnatá, ale dosti daleko od zázemí šaten.
To se ukázalo jako klíčové při okamžicích s velmi špatnými meteorologickými podmínkami. Blíže
k šatnám se nachází hřiště s umělým povrchem. Vzhledem k tomu, že krajské finále se hraje taktéž
na povrchu s umělou trávou, rozhodl jsem se pro toto hřiště. A tak se děje již skoro deset let. V
letošním roce se turnaj bude konat na zcela nové umělé trávě třetí generace.
Základní informace o klubu
Samotný fotbalový klub byl založen v roce 1907. V průběhu jeho existence došlo k
několika změnám názvu od původního SK Roudnice přes Sokol, ZJS Benzina, Slavoj SKP, Slavoj
OPK, Spartak. V roce 1990 se klub mohl vrátit ke svému původnímu názvu. Největší m
předválečným úspěchem byl postup do Středočeské divize v roce 1934. Tehdy to byla druhé
nejvyšší fotbalová soutěž. V roce 1952 roudničtí fotbalisté hráli kvalifikaci o postup do mistrovství
repuliky, 1. liga. V kvalifikaci skončili na třetím místě. Vítězem a postupujícím se stala Slavia
Praha. V roce 1969, tehdy Spartak Roudnice, vybojoval postup do divize, kterou hrál do roku 1992.
Ročník 1992/93 se stal pro fotbalový klub rokem vstupu do ČFL. Po pravdě musíme konstatovat, že
to nebylo na základě sportovních výkonů, ale po administrativním jednání funkcionářů roudnického
klubu a klubu Viktoria Žižkov, který se podobným způsobem dostal do první ligy. V ČFL hrála SK
Roudnice do sezony 1995/96, kdy sestoupila do divize. Následoval sestup do krajského přeboru a až
v sezóně 2009/10 se podařilo opět postoupit do divize. O rok později SK zaznamenal veliký
sportovní úspěch a postoupil do ČFL, kde působil až do roku 2013/14. V roce 2014, kdy se od
klubu odklonila veliká část sponzorů byl první tým přihlášen do I.B třídy. V současné době hraje
klub I.A třídu.
V dresu SK Roudnice vyrostlo velké množství úspěšných hráčů, hrajících jak ligu, tak i v
reprezentaci. Ve třicátých letech František Kloz( SK Kladno), Ladislav Čulík( Viktorie Plzeň),
později pak Zdeněk Ščasný( Sparta Praha), František Patlejch(Slavia Praha), Antonín
Rosa(Bohemians Praha). Ze současných je to například Aleš Pikl( Viktorie Žižkov), Pavel
Veleba( Bohemians, Teplice, Kladno), Martin Jindráček( Teplice),Roman Potočný( Lliberec).
Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Zdroj:www.skroudnice.cz/statictext/detail/id/1

26

3.6
Změny v ročníku 2018/ 2019
S příchodem letošního ročníku nastalo i období změn. Jestli tyto změny budou znamenat udržení
kvality a její rozšíření, ukáže až čas. Některé změny jsou čistě z rozhodnutí organizačního štábu,
jiné jsou vynucené novou legislativou.
Menu kartičky
V letošním roce se společnost McDonald's rozhodla změnit marketing směřovaný na děti mladší
dvanácti let, omezila nabízení svých produktů dětem této věkové kategorie. Distribuce menu
kartiček dětem, byť s jasnou výzvou k aktivnímu trávení volného času, by mohla být vnímána jako
porušení tohoto závazku. Od letošního ročníku nemohou být menu kartičky součástí projektu
McDonald's Cup. ( brožura McDonald's Cup 22. ročník)
Nevím, do jaké míry je toto rozhodnutí správné. Menu kartičky byly vždy součásti turnaje a
jedna dvě tyto kartičky pro žáka jeho postoj k pohybu, stravě a zdravému životnímu stylu nezmění.
To ovlivňuje rodina a případně škola. Jestliže rodiče nebudou chtít se svým dětem věnovat, nebudou
je aktivně zapojovat do života, žádná takováto rozhodnutí nepadají na úrodnou půdu a stávají se z
nich pouhá alibistická prohlášení v jakékoliv organizaci na jakékoliv úrovni. Zvláště pak, když se
uvažuje o zavezení okresních kol občerstvením z nejbližších poboček McDonald's.
Ročník 2009
V propozicích soutěže je uveden jeden ročník narození hráčů, kteří mohou startovat v obou
kategoriích, nemohou však hrát obě kategorie zároveň. V tomto ročníku to je ročník 2009. Pokud
žák hraje za mladší kategorii, nemůže dále startovat za starší a naopak. I toto je kontroverzní a z mé
strany často připomínkováno( urostlý žák čtvrtého ročníku bojuje s žáky druhého ročníku).
Změna pravidla „HRA BRANKÁŘE“
Brankář zahraje míčem rukou v brankovém území poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál
spoluhráč. V A, kategorie I. mladší děti, je toto dovolená hra, v kategorii B, kategorie II. starších
dětí, hra nedovolená, která se trestá pokutovým kopem.
Za starší kategorii většinou hrají již vyspělejší hráči, tak tato změna pravidla je z mého pohledu
velmi prospěšná.
3.6.1 Financování turnaje
AŠSK financuje pouze kategorii I., kategorie II. je financována prostřednictvím krajských úřadů.
Výše dotace AŠSK závisí na počtu družstev přihlášených do okresních kol. Pro zabezpečení
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okresních kol obdrží všechny Okresní rady AŠSK zálohu ve výši 8.000,- Kč. Následně se předseda
OR domluví s okresním garantem McDonalds na čerpání této částky. Zaslané prostředky se použijí
na zabezpečení okrskových kol a okresního kola soutěže.
Zálohová částka bude vyplacena na účty Okresních rad AŠSK ČR v březnu 2019. V případě vyššího
počtu družstev v okresním kole kategorie I., nežli je uvedeno v dotační tabulce, bude zbývající
částka pořadateli doplacena po realizaci okresního kola – v případě nižšího počtu účastnických
družstev bude rozdíl Okresní radou vrácen zpět na účet AŠSK ČR.
Z dotace je možno hradit: pronájmy, rozhodčí, pitný režim, technické zabezpečení
(ozvučení) + eventuálně další náklady (DPP), zdravotní služba, atd.
Kategorie II. je v roce 2019 hrazena prostřednictvím krajských úřadů. Informace o výši dotací získá
zájemce u příslušných Krajských rad AŠSK.
Zdroj: (file:///C:(Users/admin/AppData/Local/Temp/Temp1_mcdnovinky.zip/Mcd_novinky_22_roc.pdf)
3.7
Patron ročníku 2018/ 2019
JAN BOŘIL – 1991, Nymburk
V týmu nemůžete mít jen mistry kliček, fotbalové umělce. Tito bohémové s míčem potřebují
podporu, mít v zádech dříče, kteří nevypustí ani vteřinu zápasu. Jan Bořil, patron 22. ročníku
McDonald’s Cupu, je přesně ten typ. Krajní obránce silné Slavie i národního mužstva, jemuž je
prakticky jedno, zda nastoupí na pravé, či levé straně, je fotbalový pitbul, válečník. Hráč, který dává
do boje emoce, nasazení, touhu. „Vždy hraju tvrdě. Nikdy ale nejsem zákeřný. Jsem hodný, nikdy
nejsem zlý. Jdu férově tělo na tělo, nikdy nohama dopředu. Nikdy jsem ještě nedostal červenou,“
upozornil zadák. Je to pravda, za prvních deset sezon v nejvyšší soutěži, v nichž odehrál 185
zápasů, nasbíral 38 žlutých karet. To je na obránce velmi slušné číslo. Vedle nátury vítěze je Bořil
ceněn také pro univerzálnost. Vždyť který hráč může nastoupit na obou stranách hřiště a na jeho
výkonu se to nepodpíše? Zadák původem z Nymburka takový je. „Vyzkoušel jsem si v podstatě
úplně všechno. Jsem takový, že chci vyhrávat, to je všude stejné,“ glosoval. To je ta správná
vlastnost - i pro ni se Jan Bořil stal patronem 22. ročníku a zařadil se mezi velká jména českého
fotbalu, která zastřešila McDonald’s Cup před ním. Současný klub SK Slavia Praha, číslo dresu 18,
pozice obránce.
Zdroj: ( https://www.mcdonaldscup.cz/soubory/252_McD_Cup_22_rocnik_Propozice_A5_V06_FINAL.pdf)
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4. Praktická část- realizace turnaje
Praktická část se zabývá přímo přípravou a realizací turnaje. Provede nás od prvních přípravných
momentů turnaje školním i okrskovým kolem až k závěrečnému vyhodnocení kola okresního.
4.1

Zvolení a zajištění místa turnaje

V prvním roce, kdy jsem turnaj pořádal, byla otázka místa konání velmi závažnou. Místo kde se
turnaj bude odehrávat, musí splňovat několik zásadních podmínek. Místo určení by mělo být na
dosah od vlakového či autobusového spojení, mělo by mít své sportovní zázemí, možnost
občerstvení a správce, vlastník areálu by měl mít k celé akci pozitivní vztah. V Roudnici nad Labem
bylo k výběru několik možností. Hřiště TJ Dynamo Podlusky, SK Bezděkov, SK Roudnice n.L.
Osobně jsem preferoval hřiště SK Bezděkov, jelikož mám k němu větší citové vazby z dětství. Po
zvážení všech možností, telefonických rozmluv s jednotlivými činovníky, jsem se rozhodl pro hřiště
SK Roudnice n.L. Nejenže zástupci tohoto klubu byli a jsou neskutečně vstřícní, je zázemí a
dostupnost tohoto areálu ze všech, co přicházely v úvahu, nejlepší. Z centra města cca 15 min
pěšky, restaurace, vzdálenost hřiště od sprch a šaten max 100m. Prakticky žádné riziko od
autodopravy. Areál oplocený, dostatečně rozsáhlý. Po informaci od paní Vlčkové, že za školní a
okrskové kolo se stále neplatí, protože jsou to většinou roudnické školy, bylo zcela rozhodnuto. Od
roku 2009 tak okresní kolo probíhá v Roudnici n.L., na hřištích SK Roudnice.
Jelikož se nejedná o turnaj pořádaný prvním rokem, tak samotné zajištění hřiště probíhá v
současné době v tradičních schématech. Vždy koncem září, kdy se koná okresní schůzka
vyučujících tělesné výchovy, a na které jsou dohadovány termíny soutěží, pořadatelé, změny v
soutěžích a jiné organizační věci, telefonicky zajistím termíny pro okresní kola. Ta mají svůj termín
většinou již pevně daný. Nejpozději začátkem března se zajistí termín i pro kolo školní a okrskové.
Velkou výhodou je možnost určitých posunů v termínech. Jak zástupci SK Roudnice, tak i já a
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OR AŠSK Litoměřice se v jednáních o termínech pohybujeme čistě v lidském duchu a domluva je
vždy jistá. Odehráno bylo zatím vždy včas a i v případě kolize s jinou akcí SK Roudnice dochází k
jisté domluvě. Jakýkoliv vzniklý problém, ať už z mé strany, či jiné, se řeší hned a vstřícně.
4.2 Termíny jednotlivých kol
Termíny okrskových a školních kol jsou závislé na konání kol okresních. Ta musí být
většinou odehrána nejpozději do desátého dne měsíce května. A to z důvodů termínu konání
krajského finále. To je vždy mezi dvacátým až dvacátýmčtvrtým dnem měsíce května. Okresní kolo
musí proběhnout čtrnáct dnů před krajským finále. Samozřejmě v případě nouze je dohoda s
krajskými štáby možná a díky dlouholetým přátelským a kladným vztahům jistá. Okrskové kolo
musí být odehráno týden před okresním, školní ve stejném časovém úseku. Je to dáno dobou
přípravy postupujícího družstva do dalšího kola. Není možné odehrát turnaj a vítěze poslat druhý,
třetí den do následujících kol. Každý postupující z okrsku a okresu musí mít minimálně pět
pracovních dnů na zařízení organizace související s postupem jeho školy do dalších kol turnaje. Dle
nabytých zkušeností se mi zdá vhodnou minimální dobou jeden týden. Vedoucí dužstva po
odehrání okrskového kola již z propozic zná termín okresního kola. Po odehrání posledního kola
okrskového, maximálně jeden týden před okresním kolem, všechny jednotlivé postupující školy
osobně informuji o dnu konání okresního kola, připomínám informace z propozic, napíši všechna
postupová družstva a zodpovídám případné dotazy vedoucích družstev. Veškerá komunikace
probíhá buď elektronickou cestou, nebo telefonicky.
4.2.1

Školní a okrsková kola

Školní kola jsou v kompetencích čistě jednotllivých základních škol. Záleží jen na nich jaký
formát organizace zvolí. Zajištění velkého hřiště, hraní v tělocvičně, nehraní vůbec a jen výběr pro
okrskové kolo. Vše se odvíjí od možností jednotlivých škol a jejich zájmu o kvalitu tohoto kola.
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Do okrskových kol se přihlašují školy podle spádovosti. V letošním roce bylo velkým
problémem posunutí termínu přihlášení se do turnaje z konce února na konec března. Vlastně
začátkem dubna znáte všechny školy a musíte vytvořit okrsky dle přihlášených škol. Není možné,
aby škola hrála okrsek vzdálený třicet kilometrů. Z vlastní zkušenosti musím říct, že přihlášky do
turnaje jsou pro školy v posledních letech velkým problémem. I přes důrazná upozornění na začátku
školního roku, již zmíněná zářijová schůzka vyučujících Tv, neustálé posouvání termínu přihlášení,
nejsou školy schopny se přihlásit včas. Dochází pak k situaci, kdy mám již plně vypracované
okrsky, zařazeny jednotlivé přihlášené školy a neustále se na mě hrnou žádosti o zařazení do
turnaje. Omluvy jsou většinou stejné - hrajeme vždy, zapomněli jsme. Zářným příkladem je letošní
rok. V době původního termínu jsem měl přihlášeno patnáct škol. Po konzulataci s OR AŠSK Ltm,
jsem vytvořil okrsky tak, aby každá z jednotlivých škol byla spokojena a nemohlo docházet k
důvodným protestům na obsazení jednotlivých okrsků. Jako každý rok. Po posunutí možnosti
přihlášení do turnaje organizačním štábem McDonald's Cupu na konec března, jsem veškeré okrsky
předělával, jelikož k dvacátému osmému březnu, konečný den přihlášek, bylo přihlášeno dvacet
čtyři škol. Rozdíl devíti škol rozvržení jednotlivých okrsků dosti ovlivňuje. V takovém případě je
nutné všechny okrsky předělat a opětovně na všechny školy poslat. Organizace jednotlivých okrsků
je záležitostí dohody mezi školou, která okrsek pořádá, a ostatními účastníky okrsku.
4.2.2 Realizace školního kola na ZŠ Jungmannova Roudnice n.L.
Jak již bylo stručně popsáno v kapitole 3.3.5 školní kolo turnaje McDonald's Cup se hraje pro
celý první stupeň. Výjimkou jsou

první třídy, které ale mohou na místo turnaje s třídními

učitelkami přijít a fandit. Důvodem neúčasti prvňáků přímo na hře je jednak velký počet tříd v
turnaji a jednak i to, že většinou se v prvních třídách tolik dětí na vytvoření jednoho družstva
nenajde. U takto malých dětí je rozdíl jednoho roku, první druhá třída, velmi znát. Proto se školní
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kolo koná až od druhých tříd. Žáci prvních tříd nasají atmosféru zápasů i fandění a vždy se těší na
druhou třídu, kdy si mohou také zahrát.
Třídní učitelky se svými třídami vychazejí ze školy před osmou hodinou, tedy krátce před
začátkem vyučování. Na místo konání přichází cca 8:15 hod. V šatnách se hrající děti převléknou a
mezi 8:30 a 8:45 hod turnaj začíná. Před začátkem turnaje jsou s rozpisem zápasů opětovně
seznámeny paní učitelky, rozpis dostávají již ve škole před datem konání, i žácí devátých ročníků,
kteří se aktivně podílí na organizaci tohoto kola. Někteří jako rozhodčí, jiní jako
zdravotníci( členové zdravotního kroužku) a zapisovatelé. Ti mají za úkol taktéž hlídat chod zápasů
a připomínat následující zápasy. Jako rozhodčí jsou vybíráni aktivní hráči kopané. U nich je
předpoklad lepšího sžití s pravidly a kvalitnějšího vedení zápasů. Rozhodčí zároveň zapisují střelce
branek a pomáhají svými postřehy k výběru hráčů do okrskového kola. Sraz všech žáků devátých
tříd je vždy ráno v 7:45 hod v místě konání. Rozhodčí připravují hřiště, zdravotní služba místo
svého působení, přináší se ve várnici čaj, šťáva, připravuje se tabule s rozpisy zápasů a výslednými
tabulkami aj. Má-li někdo svoji práci hotovou, pomáhá ostatním. Osobně kladu velký důraz na
spolupráci všech. Žáků i pedagogického dozoru. Jakmile zaostane jeden článek, jakýkoliv, časový
plán turnaje se může velmi citelně posunout do hodin, kdy už dávno má být akce ukončena. Velmi
často se stává, že protažení turnaje je důsledkem nereflektování rozpisu zápasů doprovodem žáků.
Při správném dodržení všech náležitostí a správné konstelaci hvězd, končí školní kolo mezi
12:00 a 12:30 hod. A to je maximální čas. Třídy, které nepostoupily do bojů o medailová umístění,
odcházejí do školy dříve. Samozřejmě mohou zůstat fandit. Po ukončení turnaje a odchodu všech
tříd začíná nemilá, ale potřebná fáze úklidu místa konání- hřiště, šatny a okolí. Ne vše se podaří
jednotlivým třídám na svých stanovištích uklidit dokonale. Na místě po nás nesmí zůstat jediný
papírek, kelímek či jiné odpadky. Zápisy ze zápasů uchovávám cca jeden měsíc.
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4.3 Okrskové kolo
Okrskové kolo následuje vždy týden až deset dní od kola školního. Termín okrskového kola
znají zúčastněné školy minimálně jeden měsíc předem. V okrskovém kole se hraje opět na obou
polovinách velkého fotbalového hřiště, obě kategorie najednou. Na okrskové kolo ještě nejsou
delegováni licencovaní rozhodčí. Tak jako v kole školním rozhodují tyto zápasy žáci devátých
ročníků. Jelikož jsou v okrsku Roudnice nad Labem maximálně čtyři školy, hrají se obě kategorie v
jeden den. Každá kategorie na polovině hrací plochy pro kopanou. Sraz všech družstev je v 8:15
hod v místě areálu. Děti odcházejí do kabin, pedagogický doprovod odevzdá ředitelstvím školy
potvrzené přihlášky.
V tomto počtu škol odpadá losování do jednotlivých skupin. Losuje se pouze pořadí ve skupině.
Po připomenutí a upřesnění pravidel následuje v 8:35 hod nástup všech družstev. Při nástupu se
dětem zopakují stručně pravidla, připomene se duch fair play a od 8: 45hod se může začít hrát.
Jelikož byla v letošním roce v okrsku pouze tři družstva, herní systém byl jednoduchý. Ve skupině
každý s každým, doba utkání 2x 25min u starších dětí a 2x20 min u mladších. Družstvo, které hraje
dva zápasy za sebou má deset až patnáct minut pauzu. Protože se střídá hokejovým způsobem a
zápasů není tolik, tak takto dlouhá přestávka bohatě stačí. Vítězové postupují do okresního kola. V
obou kategoriích se podařilo postoupit žákům naší školy. V kategorii mladších dětí jsem postup
moc nečekal a o to více jsem byl překvapený a spokojený. Tato kategorie nebyla letos výkonnostně
tak dobrá jako v letech minulých, hlavně v loňském roce, kdy se umístila v krajském finále na
třetím místě. Pro mě osobně je každý postup do okresních kol úspěchem. A důvod je zcela prostý.
Jak naše škola, tak i všechny ostatní se snaží již do kola okrskového nominovat ty nejlepší hráče.
Vědí totiž, že soupeři se chtějí dostat také co nejdále v turnaji a času na sehrání týmu moc není.
Většinou jsou tudíž vybrány hráči, kteří se znají buď z týmů kde hrají, nebo z různých turnajů. A
proto má již okrskové kolo vysokou úroveň. A postup dál a dál se rovná úspěchu.
Družstvo mladších dětí naší školy mělo 11 členů, ZŠ K. Jeřábka 12 a ZŠ Školní taktéž 11 členů.
Starších dětí bylo celkem 34 - 12 ZŠ Jungmannova, 12 ZŠ K. Jeřábka a 10 ZŠ Školní Roudnice n.L.
Dohromady v obou kategoriích to bylo tedy necelých sedmdesát dětí. Okrskové kolo proběhlo dle
plánu a vítězové se mohli těšit na kolo okresní.
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5. Okresní kolo - propozice
Pro dobrý začátek akce je velmi důležitý první krok. Zaslání propozic. Propozice jsou
zásadní prvotní informací,

která účastníky turnaje seznamuje s pořádáním akce. Dávají mu

základní informace o turnaji, o místě konání, pravidlech. Do škol se propozice rozesílají počátkem,
nejpozději však v polovině března. Školy pořádající kola okrsková musí mít dostatek času na
zajištění podmínek k řádné organizaci příslušného kola.
I přes zaslání propozic a léty jasnými a danými pravidly je asi ve všech školách tradicí volat
organizátorovi a pokládat dotazy, kde se hraje, kdy se hraje a kdo může být v jaké kategorii . Vše
z tohoto je napsáno a tím sděleno v obdržených propozicích. To, že škola přijede až hodinu po
začátku akce a tudíž by bylo dobré s tím počítat, je dáno na vědomí až v den konání. Většinou.
Propozice musí obsahovat informace týkající se bezprostředně daného kola. Většinou se
jedná o tato sdělení:
–

kdo je pořadatele

–

kdo se může turnaje zúčastnit

–

kdy se turnaj uskuteční

–

kde se bude odehrávat

–

jednotlivé kategorie žáků

–

do kdy se mohou jednotlivé školy přihlásit, kontakty pro přihlášení

–

doba prezence

–

podmínky účasti

–

jak se na místo konání dostat

–

pravidla, herní systém
V některých případech se objevují v propozicích již rozlosované skupiny. Většinou to je v

kolech krajských, v menší míře v kolech okresních. Osobně nejsem zastáncem rozlosování bez
účasti zástupců družstev. Jestliže se losuje až v den konání turnaje, každý ví, kam se vylosoval a
nemůže tak vinit pořadatele ze špatně nalosované skupiny. Na okresních kolech by se dle mého
soudu a zkušeností předlosovávat nemělo. Celkově se jedná o maximálně patnáctiminutovou
záležitost. Samozřejmě v kole krajském, kdy je počet účastníků dvojnásobný a je potřeba mít již
přesný herní systém, je toto asi pochopitelné.
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PROPOZICE OKRESNÍ FINÁLE McD’s CUP 2017/18
1.

Pořadatel

ZŠ Jungmannova 660 Roudnice nad Labem

2.

Účastníci

vítězové okrskových kol- okrsky odehrát do 25.4. 2018

3.

Termín konání

kat. A- 2.5. 2018, kat. B- 3.5. 2018

4.

Místo konání

Areál Pod Lipou Roudnice nad Labem

5.

Kategorie

kat. A: žáci 1-3. tříd ZŠ narozeni 2011,2010,2009,2008
kat. B: žáci 4-5. tříd ZŠ narozeni 2008, 2007, 2006
obě podmínky musí být splněny současně

6.

Přihlášky

do 25.4. 2018 na adresu: Křivanec Vít, ZŠ Jungmannova 660, 413
01 Roudnice n.L., tel. 4168xxxx7, mob. 7312xxxx1,
email: xxxxxxxxs@centrum.cz

7.

Prezence

2. resp. 3. 5. 2018 8:00- 8:30 hod odevzdat soupisky, porada
vedoucích družstev

8.

Doprava

v Roudnici n.L. přes most a za mostem doprava (po schodech) do
sport. areálu, na hřiště s umělou trávou

9.

Rozhodčí

zajistí pořadatel

10.

Zdravotník

zajistí pořadatel

11.

Ceny

diplomy, poháry zajistí McDonald’s ČR

12.

Předpis

hraje se podle pravidel McDonald’s Cupu 2017/18

13.

Herní systém

dvě skupiny po čtyřech- každý s každým, vítězové skupin o první
místo, dále dle dohody vedoucích

14.

Vybavení družstev

Sada dresů(příp. rozlišováky), nejsou povoleny kopačky s
vyměnitelnými kolíky!!!

V Roudnici n. L. 28.3. 2018

OR AŠSK
Pořadatel
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Je......ová Blanka
Křivanec Vít

5.1
Organizační zajištění OF McDonald's Cupu
Turnaj jako takový probíhá ve dvou dnech. Jako první se hraje kategorie A, tedy mladší děti
prvních až třetích tříd. Druhý den se odehrává kategorie B, starší děti ze čtvrtých a pátých tříd.
Hladký průběh turnaje zajišťovali kromě mé osoby jakožto pořadatele, žáci devátých tříd naší školy.
Ti měli na starost přípravu hřiště, pomocné organizační aktivity, jako doplňování čaje, vody do
várnice, výpomoc rozhodčím se zapisováním střelců branek, vyplňování tabulek po ukončených
zápasech. Lékařské ošetření je zajištěno dle předpisů vybavenou lékarničkou a aktivním přístupem
zástupců, zástupkyň zdravotního kroužku při naší škole. Na zápasy jsou delegováni rozhodčí s
licencí. Není možné finálové zápasy nechat rozhodovat samotnými učiteli zúčastněných škol. S
delegací rozhodčích je možné se obrátit na OFS Litoměřice. Ten je schopen a ochoten zajistit řádně
kvalifikované rozhodčí. Naštěstí pro mě se v mém okolí pohybuje dostatek bývalých žáků a
známých, kteří si k aktivní fotbalové kariéře ve svém vlastním zájmu udělali licenci rozhodčího
fotbalu. Pro tyto turnaje postačuje licence C. Ta opravňuje rozhodovat utkání v rámci OFS, KFS a
PFS. Delegováním rozhodčích s licencí si jako pořadatel zajistím profesionální výkon na hřišti a
vyhnu se různým konspiračním teoriím o řízení zápasů. Každý rozhodčí dostává po ukončení
potvrzení o účasti na turnaji - pro školu či zaměstnavatele. Finanční odměna je proplácena z peněz
OR AŠSK. Ta je dostává z OV McD's Cupu.
Úkolem mým ve spolupráci s OR AŠSK je zajistit veškeré věci potřebné k uskutečnění
turnaje , jako je - rozdělení okrsků
–

rozeslání propozic

–

zajištění hrací plochy

–

zajištění rozhodčích

–

vytvoření herního systému

–

zajištění zdravotní pomoci

–

napsání diplomů, rozdání cen

–

kontrola řádně vyplněných přihlášek

–

předturnajovou komunikaci s přihlášenými školami

–

zajištění úklidu okolí hrací plochy po ukončení turnaje

–

nahlášení výsledků turnaje organizačnímu výboru turnaje.
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5.2 Hrací systém- okresní kolo
Jako každý rok jsem zvolil systém na dvě skupiny, kde každý hraje s každým. Vítězové
skupin se spolu utkají o první postupové místo a týmy na druhých místech hrají o celkové třetí
místo. Rozvržení na dvě skupiny po čtyřech týmech je ideálním stavem pro pořádání takového
turnaje. V každé skupině je stejný počet zápasů plus finálové zápasy o první čtyři místa. Zápasy o
páté až osmé místo se nehrají. Je to čistě z časových důvodů. Týmům na pátém až osmém místě se
sčítají získané body a v případě rovnosti bodů přichází na řadu skóre, vzájemné zápasy, případně
penaltový rozstřel nebo los. Pro motivaci a radost dětí však používám systém pátého až osmého
místa. Školy na těchto místech dostanou diplom s umístěním 5.- 8. místo. Dle mých zkušeností jsou
všichni spokojeni. Páté místo uraženo není a osmé je potěšeno.
Při zvolení herního systému je vždy důležité počítat s tím, že ne všechny týmy přijedou. V
tomto případě záleží na tom, kdy dá daná škola vědět. Je- li to alespoň den předem, mám v záloze
dvě školy, které většinou přijedou. Jsou to samozřejmě školy roudnické, jelikož ty nemají problém s
dopravou. Pakliže dá škola vědět v den konání, je to již problém. Ne vždy může v den konání
náhradní škola zareagovat tak rychle, aby se turnaje zúčastnila. V ten okamžik vše záleží na počtu
nezúčastněných škol. Stalo se mi již, že v den konání turnaje se najednou odhlásily tři školy.
Zůstává škol pět, které hrají tabulkovým systémem každý s každým. To je deset zápasů, dva krát
deset minut plus dvě minuty přestávka. Vše vydělíme dvěma, protože se hraje souběžně na dvou
hřištích. Důležité jsou přestávky mezi zápasy. Každé družstvo bude hrát nějaké zápasy ihned po
sobě. V tomto případě vše záleží na dohodě pedagogického dozoru. Většinou je vše zrealizováno za
cca tři a půl hodiny. Při odřeknutí dvou škol je systém jednoduchý. Dvě skupiny po třech každý s
každým, vítězové o první místo, druhý s druhým o třetí místo. Při tomto systému je čas na odehrání
zápasu o páté a šesté místo. Nejhorší variantou je odřeknutí jedné školy. Rázem jsou dvě
nevyrovnané skupiny. Jedna skupina má čtyři a druhá tři týmy. V tento okamžik opět záleží na
domluvě. Jsou zde dvě možnosti:
a/ Hrát ve skupinách každý s každým s tím, že méně početná skupina bude mít celkově o pět minut
delší hrací dobu. Následuje stejný systém prvního s prvním atd. Mužstva na třetích a čtvrtém místě
dostávají diplom a o umístění již nehrají.
b/ Vítězná mužstva postupují přímo do semifinále. Mužstva na druhém a třetím místě si zahrají o
zbylá semifinálová místa proti sobě systémem lepší s horším (druhý s třetím). Vítězové pak
postupují do semifinále. Finále odehrají družstva tak, aby proti sobě nenastoupila mužstva ze
stejných skupin.
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5.3.
Rodiče jako fanoušci
Za dobu mé učitelské praxe, kdy jsem organizoval a stále organizuji pro AŠSK řadu turnajů a
závodů okresního či okrskového formátu, jsem zjistil, že z velké míry jsou nejhorším fanouškem
přímo rodiče. Ať je to matka nebo otec. Neustálé pokřiky, herní organizace svých dítek, nadávky
rozhodčím, výtky na mou osobu co jsem to vybral za sudí a další a další. Rodičovstvo jaksi
nechápe, že jejich dítě nemusí být zrovna nejlepší a dirigováním svých ratolestí těžce narušují práci
trenéra, učitele, který se snaží na střídačce dětem radit, motivovat je a zápasy s nimi prožívá. Děti
poté nevědí koho mají poslouchat. Jestli učitele, který jim dává rady kde, co a jak hrát, nebo
ukřičené rodiče. V tu chvíli je pro ně oboje špatně. Jelikož vědí, že tatíček ví vše nejlépe a spolu s
maminkou toho zná ještě více, musí ho přece poslechnout. Zároveň nechce neposlechnout učitele.
Ten je s týmem od okrskového kola, chce s nimi dosáhnout úspěch, zná je ze školy.... a co teď? Dle
mého soudu to jsou v tento moment chudáci . A ještě k tomu se nemohou soustředit na to, co umí.
Po mé pět let staré zkušenosti, kdy se tlupa emocemi rozvášněných rodičů velmi vulgárně a
nesportovně pustila po zápase do jednoho z družstev, nechávám během turnaje u týmu maximálně
dva lidi. Učitel, učitelka a někdo další. Ostatní musí být mimo hrací plochu za plotem. Na hrací
plochu mají krásný výhled a přitom jsou v dostatečné vzdálenosti od ní. V případě nesportovních a
vulgárních pokřiků jsou družstva seznámena s možností diskvalifikace. Každy pedagogický
doprovod tyto informace předává fanouškům své školy. Jak se dále zachovají je již na nich. Při
vzpomínce na tento moment se vždy zlehka zapotím. Obraz nevěřícně zírajících dětí na své
vulgárně pokřikující dospělé rodiče, kteří jim radí nepodávat soupeři ruku, nestydí se jim hlasitě
nadávat, protože to je stejně všechno podvod, to je opravdu velmi silný zážitek. S úsměvem pak
vzpomínám na jinou ještě starší příhodu asi desetiletého školáka, který již velmi znaven jednou
neustále za autovou čárou pobíhající a vykřikující babičkou, zakopnul míč, obrátil se na ní a
důrazně, leč zdvořile prohlásil: „Držte už pec prosím!!!!“ Bohužel prosba nebyla vyslyšena a slyšet
po zbytek dne byla jen neustále a vehementně povzbuzující, okolí nerespektující paní.
Abych neházel všechny zákonné zástupce do jednoho koše, musím uznat, že toto bývá většinou
výjimka. Ale stále se objevuje. A dokud se objevovat bude, budou fanoušci tam, kde jsou nyní.
Hezky za plotem.
Všichni zúčastnění musí dodržovat pravidla, hry, chování, ctít hru fair play a mít respekt a úctu
k soupeři.

38

5.4
Prezentace, porada
V den konání turnaje se v určený čas koná prezentace. Ta je důležitá pro kontrolu odevzdaných
přihlášek. U všech přihlášek kontroluji třídu a ročníky narození. Vše musí být podle pravidel.
Samozřejmě neovlivním to, zda doprovod týmu, potažmo ředitelství školy, potvrdí soupisku s
hráčem, který ročníkově neodpovídá. Co si vzpomínám, stalo se mi to pouze jednou. Jen díky tomu,
že se děti znají z různých okresních soutěží jsem se od nich dozvěděl, že ten „třeťák je páťák“. Po
taktickém telefonátu na školu z které byl, jsem po dohodě s doprovodem tomuto hráči neumožnil
turnaje se zúčastnit. Byl menší než jiní žáci páté třídy a na pohled by se dal zařadit k těm
vyspělejším třeťákům. Věk a zkušenost, hrál v nejmenovaném pražském týmu, by byla neskutečná
výhoda oproti ostatním hráčům.
Po prezentaci následuje krátká porada. Na poradě se vždy dohadují jednotlivé podrobnosti
týkající se turnaje. Hrací doba, systém, upřesňují se pravidla, určí se na jakém hřišti hraje skupina
A, B. Při doladění pravidel záleží na momentálním počasí a počtu týmů. Je nastíněn předběžný
časový plán, harmonogram. Ten vypadá zhruba takto:
-

8:00 hod. až 8:30 hod prezentace

-

8:30 hod. krátká porada, losování

–

8: 45 hod. nástup a zahájení turnaje

–

9:00 hod. výkop

–

11:45 hod. finálové zápasy

–

12:15 hod. vyhlášení a ukončení turnaje

5.5
Losování a rozpisy zápasů
Jak bylo napsáno výše, losování do tabulek je záležitostí všech přítomných zástupců
jednotllivých týmů. Losování probíhá po seznámení se s pravidly a upřesnění jednotlivých
časových položek. Každý tým si vylosuje příslušnost do skupiny a pořadí v této skupině. To
znamená vylosování si symbolu A1, A2, A3, A4 - tabulka A, B1, B2, B3, B4 - tabulka B. Po
vylosování si každý zástupce týmu vyzvedne rozpis zápasů pro správnou časovou orientaci.
Jednotlivé týmy jsou dle vylosovaného pořadí zapsány do tabulek, z kterých vyplývají jednotlivé
zápasy.
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Rozpis zápasů pro čtyřčlenné tabulky( osm týmů):

kat. A, B
A1 x A2
A3 x A4
A1 x A3
A2 x A4
A1 x A4
A2 x A3

B1 x B2
B3 x B4
B1 x B3
B2 x B4
B1 x B4
B2 x B3

o 1. místo: vítěz A……………….x………………….. vítěz B
o 3. místo: druhý A……………...x...……………….. druhý B
Rozpis zápasů pro sedm týmů

kat. A, B
A1 x A2
A3 x A4
A1 x A3
A2 x A4
A1 x A4
A2 x A3

B1 x B2
B1 x B3
B2 x B3
utkání o dvě semifinálová místa:

cdsemifinále:

druhý A...................x........................třetí B
třetí A......................x.....................druhý B
c1 - vítěz A...........x.......................vítěz c
d1 - vítěz B...........x.......................vítěz d

o 1. místo: vítěz c1……………….x……………….. vítěz d1
o 3. místo: poražený c1…………...x...……..….. poražený d1
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5.6
Průběh turnaje
Od úvodního hvizdu rozhodčího až po závěrečný signál probíhá na hřišti velký boj. Jelikož
většina doprovodu, za dobu co se okresní finále hraje v Roudnici nad Labem, již herní systém zná a
známe se navzájem i my, je radost takovýto turnaj organizovat. Pro mě osobně je velikou výhodou,
že s většinou učitelů se vídám přes celý rok na různých školních sportovních akcích. Vím, co můžu
očekávat a jaké budou reakce. Ale právě proto, že se známe, nedochází k vypjatým situacím skoro
vůbec. Nastálé problémy se řeší ihned v mezích možností a hlavně lidsky. To celý průběh turnaje
činí snazším. Děti vědí, že si mohou v herní pauze dojít pro občerstvení do zhruba padesát metrů
vzdálené restaurace, provozovatelka paní Vlčková je velmi vstřícná a ve všem se snaží vyhovět.
Během průběhu turnaje se pečlivě zapisují střelci vstřelených branek. Po turnaji je vyhlášen
nejlepší střelec turnaje, nejlepší hráčka turnaje a samozřejmě nejlepší družstva. Každé družstvo ví
kde hraje a řídí se podle časového plánu. Jednotlivé přestávky mezi zápasy si vedoucí řeší po
dohodě přímo s rozhodčími nebo se mnou. Během obou dnů probíhalo vše podle plánu a časového
harmonogramu. Naštěstí se celý turnaj obešel bez vážného zranění. Přibylo pár odřenin a
nakopnutých kotníků, takže jen samá lehčí zranění. Všichni, kdo se na turnaji podíleli, své
povinnosti zvládli naprosto perfektně. Vždy se trochu obávám žáků devátých tříd. Aby vše, co jim
bylo zadáno, zvládli s přehledem a bez zbytečných chyb. Opět se osvědčili. Během dvou dnů jsme
viděli dvacet tři zápasů, čtrnáct družstev s necelými sto padesáti dětmi. Na konci každého hracího
dne obdržela všechna družstva diplom, družstva na prvním až třetím místě k diplomu dostala pohár
a medaile. Vítězné družstvo k tomu propozice na krajské finále v Teplicích. To, co člověk ovlivnit
nemůže, bylo taktéž shovívavé. Počasí nám prostě přálo. Po oba hrací dny bylo krásné teplé, ale ne
parné či dusné počasí. A to je také důležitá část organizace turnaje. Jakmile vyjde počasí, je
z poloviny vyhráno.
Vyhlášení probíhá po ukončení turnaje. Nejdříve se vyhlašuje nejlepší střelec, nejlepší
hráčka turnaje a pak následuje vyhlášení družstev. Vyhlášení jsem vedl osobně. Po předání cen byl
turnaj oficiálně ukončen.
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6
Diskuse
Za dobu mé pedagogické praxe, což bez několika měsíců bude devatenáct let, jsem
organizoval mnoho turnajů či závodů. Ať to byly soutěže v míčových hrách nebo atletické závody.
Připočítat do tohoto rejstříku můžu i další akce pořádané pro ZŠ Jungmannova Roudnice n.L.
Sportovní projektové dny pro šesté třídy, vánoční florbalový turnaj, nohejbalový turnaj, volejbalový
turnaj žáků devátých tříd proti učitelům a hlavně organizace školní olympiády pro první a druhý
stupeň naší školy. Tuto akci jsem pořádal ve spolupráci s mojí kolegyní paní učitelkou D.
Jiráskovou. Společně se nám podařilo zorganizovat sportovní akci pro dohromady šest set dětí.
Proto si troufám tvrdit, že nějaké zkušenosti se objevily a dovolují mi čerpat z chyb minulých a
připravit se na realizaci věcí budoucích. I se zkušenostmi se bez pořádné přípravy neobejdete.
Během dvou dnů, kdy se turnaj pořádá, nedošlo naštěstí k žádným problémům. K malým
výměnám názorů dochází vždy, ale je to spíše kamarádské vyjádření jiného pohledu. Trochu mě
překvapila účast v prvním dni turnaje. Pouhých šest týmů a předem se omluvil pouze jeden. Druhý
v den turnaje. Pro mě nepochopitelná věc. Vyhraji v okrskovém kole a vím, že škola se v termínu
kola okresního nemůže zúčastnit, tak ihned předávám postupové místo mužstvu v pořadí za mnou.
Bohužel co je samozřejmé pro jedny, není pro druhé. Jinak se celý turnaj odehrál fair-play. Bojovalo
se tvrdě, ale férově. Velmi jsem byl překvapen, že se děti

nesnížily k žádnému filmování,

bezdůvodnému padání a jiným fotbalovým finesám. To mne velmi potěšilo. Asi vědí, že úspěch
bolí. V minulých ročnících se takovéto projevy občas objevily. Nyní se to podařilo i bez hereckých
etud. Vše co bylo naplánováno proběhlo úspěšně.
Zajímavé je sledovat výsledky jednotlivých škol. U velkých městských škol kde máte
možnost většího výběru, očekáváte určitou kvalitu každý rok. Na malých vesnických školách je
vidět závislost na příchozích dětech. I tak ale nic nedávají zadarmo a osobně mám tyto zápasy radši,
protože žádný rok nevíte s jakými hráči přijedou a co od nich můžete očekávat.
Za sebe mohu říct, že s realizací turnaje jsem spokojen. A není to jen díky mé přípravě nebo
nějakých schopnostech. Nebýt pomocníků z řad žáků devátých tříd, rozhodčích, ředitelství školy,
kolegů v práci, paní Vlčkové ze sportovního areálu, by se nic tak dobře nepovedlo. Tím jim patří
obrovské děkuji!!!
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7 Závěr
Turnaj probíhal jako každý rok v osvědčném sportovním areálu v Roudnici nad Labem Pod
Lipou. S výběrem místa nebyl žádný problém, jelikož spolupráce s vedoucími tohoto areálu je
perfektní. Propozice s rozdělenými okrsky byly odeslány včas, dotazy od postupujících škol byly
zodpovězeny. Samotný turnaj proběhl v pěkné atmosféře. Hrací systém byl upraven dle nutnosti na
místě. Každý den byl ukončen vyhlášením. Po ukončení turnaje bylo hrací místo vždy řádně
ukklizeno. Osobně hodnotím turnaj jako povedený. Vše probíhalo podle plánu a řešení problémů
nastalo ihned, jak se objevily. Doufám, že v budoucích letech tento turnaj bude pokračovat v
duchu, který dosud má. To znamená fair – play, bojovnost, kamarádství a úcta k soupeři.
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8 Resume
Cílem této diplomové práce byla příprava a realizace sportovního turnaje v kopané. Přímo se
jednalo o turnaj McDonald's Cup určený pro děti prvního stupně základních škol. Turnaj se
uskutečnil v termínu 2.5. 2018 mladší děti( 1.- 3. třídy) a 3.5. 2018 starší děti( 4.- 5. třídy). Turnaje
se účastnilo celkem čtrnáct družstev- vítězové kol okrskových.
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí:
– teoretická část ( pravidla turnaje, historie)
– praktická část ( realizace turnaje)

The aim of this thesis was the preparation and realization of a sports tournament McDonald's
Cup intended for children in Primary schools. The tournament took place in terms: 2 May 2018 for
aounger pupils( class1 – class3) and in 3 May 2018 for older pupils( class 4 – class 5). A total of
terms participated in the tournament – the winners of regional turnaments.
The thesis is divided into two parts:
– the theoretical ( the rules of the tournament, history)
– the practical ( the realization of the tournament)
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Příloha 1
OKRESNÍ KOLO 2017/2018
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

A- kat. I ( 2011- 2008)

1. ZŠ ŠKOLNÍ ROUDNICE NAD LABEM
2. ZŠ A. BARÁKA LOVOSICE
3. ZŠ JUNGMANNOVA ROUDNICE N.L.
4. ZŠ ŠKOLNÍ ŠTĚTÍ
5. ZŠ HORNÍ BEŘKOVICE
6. ZŠ LINGUA UNIVERSAL LITOMĚŘICE
7. …...................................................
8. …...................................................

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

B- kat. II ( 2008- 2006)

1. ZŠ JUNGMANNOVA ROUDNICE NAD LABEM
2. ZŠ STRAŠKOV
3. ZŠ ŠKOLNÍ ŠTĚTÍ
4. ZŠ K.JEŘÁBKA ROUDNICE NAD LABEM
5. ZŠ TEREZÍN
6. ZŠ B. NĚMCOVÉ LITOMĚŘICE
7. ZŠ LADOVA LITOMĚŘIC
8. ZŠ SADY PIONÝRŮ LOVOSICE

I

Příloha 2

Mc D’s Cup 2018 – organizační výpomoc
Termín konání: 3.5. 2018
Místo konání: Roudnice n.L. – Pod Lipou
Začátek akce: 8:30 hod
Konec: cca 12:30 hod
Sraz: 8:00 hod – hřiště s umělou trávou
Souhlasím s účastí syna………………………na akci. Po ukončení může jít sám
z místa konání domů.
Datum……………………..
Podpis…………………….

Příloha 3

Okresní kolo McD’s Cup - kat. A
Termín konání: 2.5. 2018
Místo konání: Roudnice n.L. – Pod Lipou
Sraz: 7:25 hod u vrátnice školy
Konec akce: cca 12:30 hod
S sebou kartičku pojištěnce, nepromokavou bundu, kopačky, svačinu, příp. věci na
převlečení- dle počasí. Po ukončení může jít – sám domů
-vyzvednu v místě konání
-půjde do družiny
Souhlasím s účastí syna………………. na akci a zároveň prohlašuji, že je zdravotně
způsobilý se zúčastnit.
Datum……………………….
Podpis………………………..

II

Příloha 4

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA OF Mc D's CUPU

Potvrzuji tímto, že pan...................................... se ve dnech 2.5. 2018 a 3.5. 2018 účastnil jako
rozhodčí okresního finále Mc D's Cup. Po oba dny v době od 8:00 hod do 14:00 hod byl přítomen
ve sportovním areálu Pod Lipou.
Děkuji moc a s pozdravem Křivanec Vít ZŠ Jungmannova Rce n.L.
OR AŠSK Ltm

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA OF Mc D's CUPU

Potvrzuji tímto, že pan...................................... se ve dnech 2.5. 2018 a 3.5. 2018 účastnil jako
rozhodčí okresního finále Mc D's Cup. Po oba dny v době od 8:00 hod do 14:00 hod byl přítomen
ve sportovním areálu Pod Lipou.
Děkuji moc a s pozdravem Křivanec Vít ZŠ Jungmannova Rce n.L.

OR AŠSK Ltm
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B
B
IV

Příloha 6

V
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foto: Křivanec Vít

VI
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foto: Křivanec Vít

VII

Příloha 9

foto: Martin V., zák deváté třídy ZŠ Jungmannova Rce
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