Vítězství žáků v okresním finále
Dne 22.2. se naši mladší žáci zúčastnili finále okresního turnaje v halové kopané,
které se konalo v Kaplici. Celkem se přihlásilo 8 týmů z celého
českokrumlovského okresu.
Družstva byla rozdělena do 2 skupin a první dvě mužstva z každé skupiny
postupovala do vyřazovacích bojů. Turnaj se našemu týmu nad očekávání vydařil.
V prvním zápase jsme zaslouženě zvítězili nad ZŠ TGM Český Krumlov 2:0 (branky
vstřelili Trapl a Lach). Soupeře jsme jasně přehráli, vůbec jsme mu nedovolili
vystřelit na naši branku.
Ve druhém duelu jsme nečekaně vysoko porazili pořádající ZŠ Školní 5:1 po
nejlepším výkonu na turnaji. Na soupeře jsme doslova vlétli a brzy si po hattricku
Temiaka vytvořili slibný náskok 3:0, který v závěru ještě navýšil 2 góly Kupčík.
Jediná inkasovaná branka – mimochodem vlastní  - nás vůbec nemusela mrzet.
Po dvou zápasech již bylo jasné, že jsme vítězem skupiny. V závěrečném utkání ve
skupině jsme pak zdolali Malonty 2:0 brankami Traplové a Lacha po takticky
vyspělém úsporném výkonu. 
V semifinále nás čekalo překvapení turnaje – ZŠ Frymburk. Celý zápas jsme měli
drtivou převahu, ale ne a ne ji vyjádřit i gólově. Zahodili jsme řadu šancí a tým začal
být nervózní. Naštěstí v závěru utkání přišel zbytečný faul brankáře soupeře
v pokutovém území a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Trapl. Naše družstvo
se uklidnilo a v poklidu dovedlo zápas k vítěznému konci. Navíc naše vedení ještě
navýšil nádherným gólem opět Trapl na konečných 2:0.
Závěrečné finále proti ZŠ Fantova Kaplice jsme začali dobře a rychle se ujali
Temiakovým gólem vedení 1:0. Velice disciplinovaně jsme bránili a hájili těsný
náskok. V polovině duelu pak zvýšil náš kapitán a nejlepší hráč turnaje Trapl na 2:0
a tento náskok jsme už s přehledem uhájili.
Stali jsme se vítězem celého turnaje, nejlepší školou této věkové kategorie na
okrese a naši fotbalisté převzali medaile i pohár pro vítěze. Tímto slavným
vítězstvím – mimochodem na den přesně v den 20. výročí zlatého hokejového
Nagana – jsme se probojovali do krajského finále Ligy základních škol v halové
kopané. Krajské finále se uskuteční v dalekém jindřichohradeckém okrese.
Velké poděkování patří všem hráčům, kteří skvěle reprezentovali naši školu. Byli to
Marcel Trapl, Sára Traplová, Jakub Pfeferle (7.A), Filip Lach, Jaroslav Jelínek (8.A),
Alex Temiak, Matěj Kupčík (6.A), Matyáš Cieslar (5.A).
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