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V Teplicích si děti zakopaly na turnaji McDonald’s Cup
Mladí fotbalisté z celé republiky se sjeli v Teplicích. V reálných utkáních McDonald’s Cupu a za
podpory fandících spolužáků a rodičů zažili malí fotbalisté a fotbalistky neopakovatelné momenty
štěstí spojené s aktivním sportem.
„Naším posláním je nabídnout dětem pozitivní zážitky a příklady zdravého životního stylu, které jsou
neoddělitelně spjaté s pravidelným pohybem, kamarády, fair play, motivací dostat ze sebe to nejlepší
a neustále posouvat své hranice,“ říká PR ředitelka a předsedkyně organizačního výboru McDonald´s
Cup Jitka Pajurková.
„Líbilo se mi, že je akce velmi dobře připravená a viděl jsem, že si jí děti opravdu užívají. Předat vítězný
pohár pro mě bylo ctí. Věřím, že je McDonald’s Cup pro mnohé z účastníků startem do profesionální
kariéry. Zároveň chci moc poděkovat organizátorům,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Filip
Neusser.
Díky populárnímu fotbalu si děti vštípily klíčové principy zdravé fyzické i psychické kondice. Na turnaji
si mimo jiné vyzkoušely, jaké je to být fotbalovou hvězdou, kterou obvykle sledují převážně v televizi.
Turnaj podpořili i patroni, kteří teď hrají v zahraničí. „Dodnes mě mrzí, že jsem jako holka atmosféru
McDonald‘s Cupu nezažila. O to víc se budu snažit být dobrou patronkou. Děti potřebují správné
vzory,“ říká fotbalistka Kateřina Svitková, řečená Sviťule, která spolu s Adamem Hložkem děti
turnajem provázela. „Je důležité ukázat dětem, jaké mají možnosti a jakou cestu si můžou zvolit. A
zkušenosti z McDonald‘s Cupu třeba pomůžou. Jako mně. Stačí snít, chtít a pracovat,“ dodává Hložek.
McDonald’s Cup trval od 31. května do 1. června. Finále, které proběhlo první červnový den,
přenášela v přímém přenosu O2TV Sport.
Hostitelský klub FK Teplice působí nepřetržitě v české nejvyšší fotbalové soutěži od roku 1996 a
v posledních letech se klub pohybuje mezi tradičními prvoligovými celky. V sezoně 1998/99 skončily
Teplice na druhém místě, což je nejlepší ligové umístění tohoto severočeského celku, díky němuž se
žlutomodří kvalifikovali do předkola Ligy mistrů, ve kterém se utkali o postup do milionářské soutěže
s Borussií Dortmund.
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