
 
 
 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKCE V RÁMCI MĚSÍCE NÁBORŮ 
 

Pořádající klub FK Jiskra Velké Březno 

Datum 26. 9. 2016 

Místo, adresa Alej Sportovců 256, Velké Březno  

Čas (od – do) 9.00 – 11.30 

Hlavní organizátor David Řezáč 

Kontakt na hl. organizátora 777111240 
fk.jiskra@email.cz  

Celkový počet organizátorů 14 

Počet zúčastněných dětí 157 

 
Zúčastněné MŠ a ZŠ 

 
1. MŠ Lovečkovice, 8 dětí 
2. MŠ Velké Březno, 58 dětí 
3. ZŠ Velké Březno, 91 dětí 
 
 

 
Hodnocení akce / článek 

 
Ve Velkém Březně děti sportovaly s fotbalisty 

FK Ústí nad Labem 
 
V pondělí 26. 9. 2016 se uskutečnila třetí náborová akce 
v rámci projektu FAČR Měsíc náborů-září 2016 v Ústeckém 
kraji a to v obci Velké Březno v okrese Ústí nad Labem. 
Místní fotbalový klub Jiskra oslavila v první polovině 
letošního roku 70 let od svého založení. Fotbal v tomto klubu 
berou místní funkcionáři vážně, a proto se snaží vychovávat 
budoucí fotbalisty od těch nejmenších. V soutěžích má klub 5 
družstev ve všech věkových kategorií a také se v klubu věnují 
dětem, které nemají až tak vrozený pohybový talent, ale chtějí 
sportovat a fotbal je baví. Tak chodí do kroužku a fotbalu se 
věnují v rámci svých schopností a dovedností! Celkem má 
klub v mládežnických kategoriích více než 80 dětí, které se 
pravidelně věnují tréninku fotbalu. Od této náborové akce si 
v klubu slibují, že se jejich členská základna ještě více rozšíří! 
Náborovou akci velice dobře připravil a zorganizoval 
předseda klubu David Řezáč. Na 10 stanovištích byly pro děti 
připraveny různé soutěže a hry, které si děti za příjemného 
slunečného počasí užívaly!  V jejich sportování je přišli 
podpořit hráči z druholigového týmu FK Ústí nad Labem a to 
konkrétně Adnan Zukič, Ivan Šnirc, Marian Tvrdoň a Daniel 
Procházka, kteří se dětem snažili sportovní dopoledne co 



 
nejvíce zpříjemnit. 
Na sportování dětí se přišel podívat také starosta obce a 
bývalý fotbalista Michal Kulhánek, který si velmi pochvaluje 
spolupráci s místním klubem, jehož sportovní činnost obec 
finančně podporuje, což na druhé straně potvrdil i předseda 
klubu David Řezáč! Děti ve sportování povzbuzoval také 
předseda okresního fotbalového svazu Ústí nad Labem Josef 
Zitko.  
Na závěr akce pak děti dostávaly od profesionálního trenéra 
mládeže Ústeckého KFS Jana Štefka, jemuž asistovali i 
ústečtí fotbalisté, medaile, fotbalové náramky, balónky a 
několik sladkostí, které si pro ně připravili domácí 
funkcionáři! 
Děti odcházely ze sportovního areálu spokojené a mnohé 
z nich včetně děvčat slibovaly, že se s rodiči na fotbalové 
hřiště přijdou určitě podívat a znovu si zasportovat! 
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