McDonald's cup – okrskové kolo
Dne 3.5. proběhl ve Žďáru nad Sázavou okrskový turnaj ve fotbale žáků prvního
stupně. Soutěžili žáci 1. – 3. tříd v kategorii A a žáci 4. a 5. tříd v kategorii B.
Kategorie A
V kategorii A soutěžilo 5 družstev, z nichž 2 nejlepší družstva postoupila do okresního
finále, které se hrálo ve Velkém Meziříčí.
Naši žáci hráli velice dobrý fotbal a postupně porazili družstva z Nového Veselí 4:1,
Bobrové 3:0 a 4. ZŠ Žďár 3:0. Podlehli sice družstvu 2. ZŠ Žďár 0:2, ale i to jim
stačilo k velkému úspěchu a k postupu do okresního finále!!!!

Pořadí kat. A : 1. 2. ZŠ Žďár nad Sázavou
2. ZŠ Herálec
3. ZŠ Bobrová
4. ZŠ Nové Veselí
5. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou

10 bodů (7:1)
9 bodů (10:3)
7 bodů (11:4)
3 body (4:13)
0 bodů (2:13)

Kategorie B
V kategorii B bylo 6 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po třech týmech.
V naší skupině jsme se utkali s družstvy Svratky a 2. ZŠ Žďár. V derby jsme porazili
Svratku 2:1, ale Žďáru podlehli vysoko 1:7. V semifinále naši žáci nastoupili proti 4. ZŠ
Žďár, kterému podlehli 1:6.
Čekal nás tedy zápas o 3. místo, které by nám zajistilo postup do okresního finále
(jeden z finalistů se nemohl finále zúčastnit). Proti nám stál soupeř ze ZŠ Palachova Žďár.
První poločas byl velice vyrovnaný, ale druhá polovina se nám nepovedla a i tento zápas jsme
prohráli vysoko 1:6.
McDonald's cup – okresní kolo
Okresního finále proběhlo za účasti týmů 2. ZŠ Žďár, Měřína a Velkého Meziříčí.
V prvním zápase jsme nastoupili proti družstvu našeho přemožitele z okrskového kola
2. ZŠ Žďár. Bylo to velké drama, ale po vynikajícím výkonu se nám podařilo zvítězit 3:1!
Čekalo nás družstvo z Měřína, které nakonec celý turnaj vyhrálo. Přes velkou snahu
jsme prohráli 2:7. V posledním zápase proti Velkému Meziříčí jsme prohráli 2:5.
Naše družstvo umístilo na 3. místě a žáci mohli pozvednout nad hlavu vysněný pohár.

Všem žákům, kteří nás na McDonald's cupu reprezentovali, patří velký dík.
Také bych chtěl poděkovat trenérům, kteří je vedou v přípravce či mladších žácích.
Tyto úspěchy jsou z velké části jejich zásluha.
Mgr. Vojtěch Uchytil

