ŠESTÝ ROČNÍK ODNRÁŠOVKA CUPU PŘICHÁZÍ S DALŠÍMI NOVINKAMI
Šestý ročník Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR věkových kategorií U8-U13, který se
stal jednou z klíčových událostí mládežnického fotbalu, vstupuje do své jarní části, v které nás čekají
finálové turnaje. Pro toto období je přichystána celá řada novinek, kterými jsou vedle změn herního
systému i zapojení fotbalových osobností v podobě patronů jednotlivých kategorií, spolupráce s
pořadatelskými kraji i aktivní propojení tzv. fotbalové akademie Ondrášovka Cupu s finálovými
turnaji. Zároveň se připravuje nový web a unikátní kolekce oblečení pro realizační tým a vítězné týmy.
Aktivně se do Ondrášovka Cupu zapojují i hejtmani krajů, v nichž se hrají finálové turnaje, a také
patroni z řad osobností českého fotbalu. Zásadní komunikační osobou je sportovní komentátor České
televize Pavel Čapek a spolu s ním také ambasador projektu herec, bavič, režisér a všeuměl Jakub
Kohák.
Do předkvalifikací a následných kvalifikací Ondrášovka Cupu vstoupilo v aktuálním ročníku 557 týmů,
které během podzimu odehrály 84 turnajů. S narůstajícím zájmem o Ondrášovka Cup je v letošním
ročníku připraveno několik novinek, které představuje generální ředitel společnosti ONDRÁŠOVKA
Ing. Libor Duba. “Jedna část novinek se týká sportovní stránky. Rozhodli jsme se snížit počet zápasů,
přičemž jsme zapracovali metodiku FAČR. Změnili jsme systém turnaje tak, že každý finálový turnaj
bude mít letos v první hrací den čtyři skupiny po šesti týmech, kdy hraje každý s každým. První dva
postupují do zlaté, další dva do stříbrné a poslední dva do bronzové skupiny. Zápasy těchto skupin se
hrají v neděli a bude se v nich rozhodovat o konečném umístění. Každý tým tak bude hrát během
víkendu jedenáct utkání. Jsme rádi, že se projekt těší přízni předsedy FAČR Martina Malíka,
místopředsedy Romana Berbra, generálního sekretáře Rudolfa Řepky a technického ředitele Michala
Prokeše, který na realizaci velmi aktivně spolupracuje. Zároveň se snažíme dostat více do regionů.
Výsledek toho všeho je, že mládežnický fotbal začíná být čím dál tím více vidět. Samozřejmě se
můžeme i letos těšit na živé přenosy z turnajů.“ uzavírá proud informací Libor Duba.
Nejmladší kategorie U8 odehraje svůj finálový turnaj v Příbrami. Hornické město je jedním ze dvou
dějišť finálových turnajů ve Středočeském kraji. Tím druhým bude finále kategorie U10 v Benešově. O
svůj pozitivní vztah k fotbalu se podělila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná
Jermanová. „Je velmi důležité pracovat s mládeží a fotbal je pro to ideální, protože je to velmi
oblíbený sport. Když můžeme, tak pomůžeme. Jsem velmi ráda, že ve Středočeském kraji se letos
odehrají dva finálové turnaje. Na finálový turnaj se určitě přijdu podívat a obzvlášť v Benešově,
protože jsem tady doma, a ráda naše benešovské fotbalisty podpořím.“
U Ondrášovka Cupu je již od prvního ročníku Středočeský krajský fotbalový svaz v čele s jeho
předsedou Miroslavem Libou. „Mám radost, jak velká akce se z Ondrášovka Cupu stala. Středočeský
krajský fotbalový svaz je u projektu od začátku a samozřejmě se snažíme maximálně pomáhat. Já se
pravidelně finálových turnajů účastním, což je pro mě vždy nádherný zážitek.“
Novinkou letošního ročníku jsou i patroni u každé kategorie, kteří se aktivně účastnili nejen losování,
ale především se budou účastnit finálových turnajů, kde budou moct předat své fotbalové zkušenosti
samotným trenérům i hráčům. Kategorii U10 zastřeší v Benešově Luboš Kozel, který právě
v Benešově začal hrál první ligu. „Je to od Ondrášovky úctyhodný čin. Je moc dobré, že děti mohou
hrát takový turnaj, kde se mohou porovnávat. V současnosti se dělají u mládeže změny, které
jednoznačně směřují k větší herní aktivitě. Český fotbal má hodně hráčů, ale málo fotbalistů. Je to
dáno tím, že jim odmalička chybí fotbal na ulici, který musíme nějak nahrazovat a tohle je jedna
z cest.“

Kategorie U9 zavítá se svým finálovým turnajem na začátku června do Hradce Králové, kde se
mládežnickému fotbalu velice daří. Význam Ondrášovka Cupu ocenil i hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán. „Vítám každý projekt, kdy děti vstanou od počítačů. Ondrášovka Cup má renomé a
dle moha kazatelů je to velmi úspěšný projekt. Doufám, že bude úspěšný i nadále. Náš kraj sport
podporuje. V poslední době diskutujeme i na téma podpory trenérů dětí a mládeže. Už teď se na
finálový turnaj v Hradci Králové těším.“
Kategorie U11 vyvrcholí v jihočeské metropoli Českých Budějovicích. Velmi blízko má k fotbalu
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která už se na českobudějovické finále těší. „Dnes, kdy
máme problém dostat děti od počítačů, je chvályhodný každý projekt, který je od počítače zvedne,
který jim ukáže, co je touha po vítězství, co je radost z vítězství a co to je přátelství. K fotbalu mám
silný vztah, protože můj tatínek hrál fotbal, takže jsem vyrostla na fotbalovém hřišti, a fotbal hraje i
můj syn. Kolektivní sporty jsou důležité v tom, že učí děti zodpovědnosti za tým a také fair play.“
Jihočeský patriot Karel Poborský, který se podílí na projektu fotbalových akademií FAČR, byl vybrán
v letošním ročníku za patrona kategorie U11 pro finálový turnaj v Českých Budějovicích. „Ondrášovka
Cup musím hodnotit kladně, protože je to jeden z největších mládežnických turnajů v republice. Je
dobře, že projekt vzala za svůj také Fotbalová asociace České republiky a udělala z něho oficiální akci,
z čehož je vidět velikost a důležitost projektu.“
Finálový turnaj kategorie U13 budou hostit Rokycany a kategorie U12 Vysoké Mýto, které se stalo už
tradičním dějištěm finále. Ondrášovka Cup ve svém kraji vítá i hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. „My takové projekty velmi podporujeme, protože se jedná o mládež a vyhledávání nových
talentů, což se netýká jen fotbalu, ale veškeré sportovní činnosti. V našem kraji podporujeme nejen
kluby, ale tako různá soustředění, semináře a také vzdělávání, protože i toto je podstatné.
V současnosti dáváme na sport nejvíce, co jsme kdy v historii dávali, přičemž se snažíme za relativně
rozumné peníze udělat maximum muziky.“
První finálový turnaj je na programu o víkendu 5. – 6. května 2018.

Termíny turnajů a patroni:
U8 … Příbram, 9. - 10. 6., patroni – Václav Černý, Antonín Barák
U9 … Hradec Králové, 2. - 3. 6., patroni – Jan Suchopárek, Ondřej Lípa
U10 … Benešov, 26. – 27. 5., patroni – Luboš Kozel, Tomáš Maruška
U11 … České Budějovice, 12. – 13. 5., patroni – Petr Kouba, Karel Poborský, Michal Prokeš
U12 … Vysoké Mýto, 19. – 20. 5., patroni – Václav Kotal, Jiří Vorlický
U13 … Rokycany, 5. – 6. 5., patroni – Karel Krejčí, Günter Bittengel ml.

