
Okrskové kolo fotbalové turnaje McDonald’s cup 

Dne 4. května vyrazila dvě naše družstva do Berouna na Máchovnu, kde se konalo okrskové 

kolo fotbalového turnaje McDonald's cup oblasti Beroun. Všichni jsme se těšili a tajně 

doufali, že se nám podaří postoupit. Poněvadž se hrály obě kategorie současně, každé utkání 

trvalo pouze 2 x 6 minut, což opravdu není mnoho a každá chybička může být osudová.   

V mladší kategorii jsme se dostali do čtyřčlenné skupiny, z níž první dvě družstva postupují 

do okresního kola. Nejprve jsme narazili na ZŠ Králův Dvůr a brzy jsme prohrávali 0:2, ale 

kluci zabrali a v závěru utkání zázračně vyrovnali na 2:2. Poté jsme dokázali remizovat se ZŠ 

Wagnerova 1:1. V utkání se ZŠ Hudlice jsme začali dobře a vedli 1 :0. Kluci hráli výborný 

fotbal, avšak dvě smolné branky a několik nevyužitých velkých příležitostí ztenčily naše 

naděje na postup na minimum. V posledním utkání ve skupině jsme potřebovali remízu našich 

soupeřů, avšak ZŠ Wagnerova zvítězila 2:1 a odsunula nás na nepostupové 3. místo. Skupina 

byla velmi vyrovnaná a žádné utkání neskončilo větším rozdílem než jedné branky.  Všichni 

kluci zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a mnoho hezkých fotbalových akcí. 

Ve starší kategorii jsme hráli v pětičlenné skupině, kde postupuje pouze vítěz a druhý a třetí 

tým hraje se třetím a druhým z druhé skupiny o postup. Začali jsme smolnou porážkou se ZŠ 

Wagnerova 1:0. V následujícím utkání jsme využili několik hezkých akcí a porazili velmi 

mladé a snaživé družstvo ZŠ Zadní Třebaň 4:0. Ve třetím utkání jsme narazili na dobré 

družstvo ZŠ Hudlice. Svojí nedůsledností jsme věnovali bod soupeři za remízu 1:1. V 

posledním utkání ve skupině na nás čekal silný tým ZŠ Králův Dvůr. Nezměrnou bojovností a 

poctivým přístupem kluci soupeře porazili 1:0, což jim vyneslo 2. místo ve skupině. V baráži 

na nás čekal tým ZŠ Počáply. V tomto utkání se kluci předháněli v nasazení a bojovali jak o 

život. Po krásné brance zvítězili 1:0 a propukla bujará oslava postupu do okresního kola. 

 


