
Ve středu 4.10. 2017 se výběr žáků naší školy zúčastnil okrskového kola v minikopané, které se 
uskutečnilo na umělé trávě Atletického stadiónu Romana Šebrleho v Lanškrouně. Hrálo se 
systémem 5 hráčů v poli a brankář. Postupně jsme se utkali s třemi týmy, utkání byla hraná 
na 2 x 15 minut. Naši školu reprezentovali tito hráči (abecedně):

Ondřej Doleček – 9. třída, kapitán týmu.
Ondřej Dolníček – 6. tř.
Saša Javorskyj – 9. tř.
Miloš Klazar – 7. tř.
Patrik Kollár – 9. tř.
Dominik Kopecký – 7. tř.
Tomáš Kopecký – 7. tř.
Jonáš Machka – 6. tř.
Jan Novotný – 9. tř.
Roman Patočka – 6.tř.

V prvním utkání jsme porazili ZŠ Tatenice v poměru 4 : 1. O naše góly se podělili Ondrové 
Dolníček a Doleček, dále skóroval Saša Javorskyj a Honza Novotný.

Ve druhém utkání jsme sehráli více než vyrovnanou partii se ZŠ Jiráskova Lanškroun a právě 
soupeř mohl být rád za remízový výsledek 1 : 1. O naši branku se v tomto zápase postaral Ondra 
Doleček. Náš brankář Dominik Kopecký tedy ve dvou zápasech inkasoval pouze dvakrát.

Do třetího a závěrečného utkání se ZŠ Smetanova Lanškroun jsme vlétli jako vítr bez bázně a 
hany a po několika minutách soupeřův gólman lovil dvakrát míč ze své sítě zásluhou Saši 
Javorského a Ondřeje Dolečka. Pak jsme bohužel na chvíli vypadli z rytmu a soupeř nás za to 
potrestal ještě do přestávky třemi góly. Po obrátce se chlapci snažili o vyrovnání, ale soupeř nám 
ještě více utekl a  dovolil radovat se z gólu jen jednou, a to díky Ondřeji Dolníčkovi. Místo 
závěrečného tlaku jsme inkasovali popáté. 
Výsledek v náš neprospěch 3 : 5.

Celkové pořadí turnaje:

1. ZŠ Smetanova Lanškrouna
2. ZŠ a MŠ Damníkov
3. ZŠ Jiráskova Lanškroun
4. ZŠ Tatenice

Děkujeme všem našim hráčům za vzornou reprezentaci školy.


