
Návštěva u Nedvěda? Idoly jsou
důležité, říká trenér z Hradce

JIŘÍ FEJGL

J ejich práce není tak
vidět. Trenéři, učitelé.
Vést malé caparty ke
sportu (v tomto pří-

padě k fotbalu) však někdy
může být hodně zajímavé.
Důkazem budiž tento pří-
běh. Martin Štěpán na jaře
pomohl klukům z králové-
hradecké základní školy Se-
ver k triumfu na 20. ročníku
McDonald's Cupu. Společně
s učitelem a celým týmem
pak vyrazil na výpravu do
Turína. Proč zrovna tam?
Malí fotbalisté se v Itálii
potkali s legendou, držite-
lem Zlatého míče Pavlem
Nedvědem, jenž je velkým
podporovatelem McDonald's
Cupu.
Také vítěz nynějšího 21.

ročníku turnaje základních
škol vyrazí na zajímavou
cestu – tentokrát bude cílem
Borussia Dortmund.
Ale zpět do Turína. Mla-

díci viděli, jak velkou mod-
lou v Itálii bývalý kapitán
národního mužstva je.

„Idoly, vzory jsou pro ně
moc důležité,“ konstatoval
Štěpán, trenér mládeže
v hradeckém klubu. „Pan
Nedvěd je obrovská persona
světového fotbalu. Flákače
to možná nezmění, ale hrá-
če, kteří mají motivaci a
chtějí to někam dotáhnout,
může on jako osobnost in-
spirovat,“ vysvětlil Štěpán.
Nedvěd však nebyl jedi-

nou hvězdou, již vítězové
minulého McDonald's Cupu
potkali. Už na finálovém
turnaji v Plzni absolvovali
s dalšími týmy besedu, na
níž zpovídali i Vladimíra
Daridu či Pavla Horvátha.
A neřešily se jen peníze.

„Kluci se vůbec nenudili.
Padaly tam zajímavé otáz-
ky,“ prozradil Štěpán.
Možná i tento zážitek

hráče Severu namotivoval,
finálovým turnajem prošli
velmi suverénně. Bylo vidět,
že zásadní část týmu hraje
za FC Hradec, největší hra-
decký klub. Ti byli doplněni
chlapci ze Slavie a Třebše,
menších mužstev z výcho-
dočeské metropole.
„Obrovsky jsme se stmelili

a šli jsme za tím cílem,“ po-
pisoval Štěpán.
Cíl? Trofej i Turín.
Podařilo se. A potvrdilo se,

že letitá spolupráce FC Hra-
dec se školou Sever funguje
na velmi dobré úrovni už
řadu let. Fotbalisté v žákov-
ském věku na ní mají uzpů-
sobený rozvrh i stravování.
„Vzdělání jde ruku v ruce

s fotbalem. Rozhodně ne-

stojíme o to, aby se říkalo,
že je to tu hlupák vedle
hlupáka a nikdo se neučí,“
vzkázal velmi rázně Štěpán,
který je vedoucím klubové
akademie a na Severu je

prakticky každý den. Kont-
roluje prospěch, stravování
malých fotbalistů, konzul-
tuje vše s pedagogy ze školy.
Na McDonald's Cupu se

tahle kooperace vyplatila.

VÍTĚZOVÉ V TURÍNĚ. Žáci hradecké základní školy Sever vedení
učitelem Václavem Šrámkem a trenérem Martinem Štěpánem do-
stali jako odměnu za vítězství v McDonald´s Cupu výlet do Turína.
Tady viděli zápas italské ligy a potkali se s Pavlem Nedvědem.
Foto: McDonald´s Cup

McDonald's Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních
škol a účastní se ho téměř 80 tisíc dětí. Letos se koná jeho 21.
ročník a Deník jako partner představuje každé pondělí hrdiny
tohoto unikátního projektu, do kterého se zapojují 4 tisíce škol
po celém Česku. Znáte ve svém okolí výjimečného hráče, kouče
či učitele, který je hvězdou McDonald's Cupu? Dejte nám o něm
vědět! Příběhy i videa najdete na www.denik.cz/mcdonaldscup,
vše o projektu a přihlášku pak na www.mcdonaldscup.cz.
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Češi a Poláci společně zkoumají škodlivý prach 
a plyny z hořících hald

Hořící haldy a prachové čás-
tice a plyny, které z odvalů 
vycházejí nebo mohou vychá-
zet při odtěžování horniny 
či sanacích, zajímají vědce v 
česko-polském příhraničí. V 
Moravskoslezském kraji a Slez-
ském vojvodství (v rámci řeše-
ní projektu fi nancovaného z 
programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko) společně 
zahájili terénní odběry, měře-
ní a laboratorní analýzy, které 
povedou k lepší ochraně ovzdu-
ší na obou stranách hranice. 

„Na termicky aktivních hal-
dách dochází k významným 
emisím prachových částic a 
plynů. Na prachové částice 
jsou navíc vázány polycyklické 
aromatické uhlovodíky, v řadě 
případů karcinogenní. Tyto 
emise mohou být rizikem pro 
kvalitu ovzduší, a tedy zdraví 
lidí v příhraničních regionech, 
a to nejen v těsné blízkosti 
těchto odvalů,“ vysvětlil důvo-
dy společného úsilí odborníků 
projektový manažer z Vysoké 
školy báňské (VŠB) – Technické 
univerzity Ostrava Václav Dom-
bek. Spolu s VŠB na projektu 

pracuje Hlavní báňský institut 
(GIG) v Katovicích.

Češi a Poláci se ke sledová-
ní starých hald spojili poprvé 
před více než čtyřmi lety, kdy 
v terénu i laboratořích prověřili 
více než 150 směsných vzorků 
povrchové vrstvy materiálu na 
deseti odvalech v ČR a na 
dalších deseti odvalech v 
Polsku. Tehdy defi novali, 
že ohrožení pro obyvate-
le pohraničí není dáno jen 
historickou rolí hald, ale 
jisté riziko může nastat 
vlivem současné lidské 
činností – odtěžováním či 
sanačními pracemi. Situ-
ace je složitá právě u takzva-
ných hořících odvalů, na které 
se odborníci nyní soustředí. 
„Významným příspěvkem pro-
jektu je sjednocení postupů a 
metod, protože dosud si každý 
na své straně hranice zkoumal 
tak trochu podle svého a neby-
li jsme pak jednotní ve výstu-
pech a interpretaci výsledků. 
To značně komplikovalo pro-
pojení dalších aktivit v ochra-
ně ovzduší. Musíme problém 
popisovat shodnými metoda-

mi, abychom mohli navrho-
vat společná řešení,“ vysvětlil 
docent Dombek. 

Na území České republiky se 
výzkumníci zajímají o ostrav-
sko-karvinský region, kde se 
nacházejí tři termicky aktivní 
haldy – Ema, Heřmanice a Hed-
vika. Na polské straně hranice 
se výzkum týká wodzisławské-
ho okresu Slezského vojvodství 
s městy Rydułtowy, Radlin a 
Pszów. Konkrétně se jedná o 
lokality Charlotta, Rydułtowy-

-Anna, Radlin-Marcel a Wrzosy. 
Jde o zhruba stejně velká území 
i prakticky shodné počty dotče-
né populace. Díky spolupráci v 
rámci projektu budou dosažené 
výsledky dostupné pro institu-
ce, občanská sdružení, fi rmy, 
samosprávy a státní správu na 
obou stranách hranice. Neza-
nedbatelnou přidanou hodno-
tou projektu je využití výsledků 
pro majitele a správce hořících 
odvalů. Při jakékoliv manipula-
ci s haldami budou moci snížit 
emisní rizika. Společný výzkum 
Čechů a Poláků z VŠB a GIG 
poběží do 31. 8. 2019. 


