McDonald Cup – MINIKOPANÁ PRO ŽÁKY 1. – 5. ročníku
Po několikaleté odmlce se ZŠ Hranice opět zúčastnila, letos již 20. ročníku,
McDonald Cupu, což je celostátní turnaj v minikopané hrané na venkovních hřištích pro
chlapce i dívky z 1. – 5. roč. ZŠ.
V základní kole turnaje, který se hrál v Aši, byly naším soupeřem celky ZŠ Kamenná a ZŠ
Hlávkova Aš. Tudíž Ašáci hráli v domácím prostředí. Vzhledem k malému počtu
přihlášených družstev se hrálo dvoukolově.
Do prvního zápasu, proti Kamence, vstoupili naši hráči bez ostychu. Měli tzv. „více
ze hry“, ale gól nevstřelili. Naopak soupeř, po snad jediném zaváhání našeho celku, se ujal
vedení. Do konce utkání mnoho nezbývalo, ale po střele Marka Strunze se štěstím
vyrovnal na konečných 1 : 1 Tibor Karička. Začátek střetnutí s Hlávkovou byl obdobný,
velká územní převaha Hranic, ale bez zakončení. Pak se odhodlal k sólové akci Tibor
Karička a zařídil důležité vítězství 1 : 0. Další šance, Janka Kotlára a opět Tibora, zůstaly
nevyužity. Výborný výkon předvedli naši kluci v odvetě proti Kamence. Po úniku Vojty
Brožka a jeho učebnicové přihrávce pálil do branky soupeře, kdo jiný, než Tibor.
V poslední minutě pečetil výhru dalším zásahem. Sedm bodů ze tří zápasů, to bylo
nadějné. Ale udělat ten poslední krok k triumfu nebývá jednoduché. ZŠ Hlávkova nám
byla vyrovnaným soupeřem. Tentokrát malý „Tiby“ tváří v tvář gólmanu soupeře neuspěl,
na druhé straně jsme při velké šanci protivníka měli štěstí. Míč se prohnal kolem branky
ZŠ Hranice do autu. Konečná remíze 0 : 0 znamenala překvapivé, nicméně zasloužené
prvenství ZŠ Hranice a postup do okresního kola.
Celý tým chválím za příkladné nasazení, kolektivní výkon, touhu po vítězství a slušné
vystupování. Branku hájil bezchybný Patrik Černý. Tři utkání s vychytanou nulou,
skvělé. V obraně výborně zahráli, naprosto s přehledem, Vojta Brožek a Kuba
Amrich. V záloze bojovali o každý míč Janko Kotlár a benjamínek týmu, teprve osmiletý
Filip Balán. Útočné duo hrálo ve složení Marek Strunz a střelecká hvězda Tibor Karička,
autor všech našich branek. Do hry také zasáhla Sandra Söllnerová a roli náhradnice
trpělivě snášela Adéla Nemčeková.
Výkonem našeho týmu jsem byl mile překvapen, gratuluji k postupu do dalšího kola.
Jiří Tůma, učitel ZŠ Hranice

