Liberec 25. května 2016

Tisková zpráva
Krajské kolo McDonald’s Cupu ovládly
fotbalové naděje z liberecké ZŠ Dobiášova
Stadion U Nisy hostil ve středu 25. května krajské finále 19. ročníku McDonald’s Cupu, největšího
fotbalového turnaje pro kluky a holky ze základních škol. Ceny předávali primátor Liberce Tibor
Batthyány a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
V okresních kolech turnaje se v Libereckém kraji utkalo 32 škol z Liberecka, 26 škol z Jablonecka, 15 škol
z Českolipska a 26 škol ze Semilska. Do zápasů tak v kraji nastoupilo přes dva tisíce dětí. Na umělé trávě
U Nisy, kde trénují fotbalisté Slovanu, reprezentoval Liberec tým ZŠ Dobiášova. A byli to právě Liberečtí,
kteří suverénně ovládli kategorii starších žáků a mohli se tak radovat z postupu do republikového finále.
V mladší kategorii uspěly fotbalové naděje ze ZŠ Smržovka.
Podle primátora Tibora Batthyányho, který při slavnostním vyhlašování výsledků ocenil úspěch malých
libereckých fotbalistů, je McDonald’s Cup jedním z ukázkových příkladů, jak motivovat děti ke sportu.
„Každý velký vyřazovací turnaj je pro děti jedinečnou možností, jak porovnat síly s vrstevníky z ostatních
měst a vyzkoušet si obdobu turnajů, které hrají jejich dospělé vzory. Pěkná paralela je i v tom, že tým,
který McDonald’s Cup vyhraje, pojede za odměnu na fotbalové EURO do Francie,“ komentoval primátor
Tibor Batthyány a připomněl, že sportování dětí významně podporuje i samo město.
„Pokud navržené dotace schválí zastupitelé, rozdělíme prostřednictvím Sportovního fondu v prvních dvou
kolech letošního roku bezmála 6,8 milionu korun na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Z toho
dvě stě tisíc korun získá liberecká pobočka Asociace školních sportovních klubů ČR, která je tradičním
spolupořadatelem McDonald’s Cupu,“ upřesnil primátor s tím, že dalších více než 1,8 milionu korun ze
Sportovního fondu poputuje mládežnickým sportovním klubům a organizacím na pořádání
jednorázových sportovních akcí, nábory a propagaci.
Republikové finále 19. ročníku McDonald´s Cupu se uskuteční ve dnech 30. – 31. května 2016 na jednom
z nejkrásnějších atletických stadionů v Evropě - ve Vítkovice Aréně v Ostravě, kde se tradičně koná
legendární Zlatá tretra. „Klukům ze Základní školy Dobiášova, kteří už samotnou účastí ve finále skvěle
reprezentují naše město, budu držet palce,“ poznamenal primátor. Loni se za Liberec probojoval do finále
McDonald’s Cupu tým ZŠ Barvířská, který pak skončil osmý.
Hlavním pořadatelem turnaje je síť restaurací McDonald´s. Spoluorganizátory jsou Asociace školních
sportovních klubů ČR, Fotbalová asociace ČR a Ministerstvo školství a mládeže ČR.

