
Sportovní dopoledne s fotbalem, Zliv, 18. 5. 2018 
SK Zliv, z. s. – Měsíc náborů FAČR 

 
 

 
Závěrečná zpráva 

 

Pořádající klub Sportovní klub Zliv, z. s.  

Datum 18. 5. 2018 

Místo, adresa fotbalový stadion SK Zliv, Tyršova ul. 

Čas (od – do) 8:30 – 11:30  

Hlavní organizátor Mgr. Brigita Jindrlová 

Kontakt na hl. organizátora +40777604301, jindrlova@centrum.cz 

Celkový počet organizátorů 16 

Počet zúčastněných dětí 142 

 
Zúčastněné MŠ a ZŠ 

 
1. ZŠ a ZUŠ Zliv – 60 dětí 
2. MŠ Zliv – 60 dětí 
3. ZŠ a MŠ – 22 dětí 
 

 
 

Máme za sebou a troufám si říci, že úspěšnou akci konanou v rámci "Měsíce náborů FAČR".  
Akci jsme nazvali „Dopoledne s fotbalem“. Dorazilo celkem 142 dětí, z ZŠ a ZUŠ Zliv  

1. a 2. třídy, MŠ Zliv a děti z MŠ a ZŠ Zahájí. 
Pro děti bylo přichystáno 10 stanovišť, na každém stanovišti bylo 14 dětí. Jednotlivá stanoviště 

děti střídaly po 12 minut. Věnovalo jsem jim celkem 16 pořadatelů z řad našich trenérů a dorostenců. 
Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet jednotlivé herní činnosti jednotlivce, vedení míče, střelbu, 
běh, skoky a další pohybové dovednosti. Na dvou stanovištích si pak vyzkoušely fotbal, formou hry 
3:3 a 4:4. 

Děti aktivně sportovaly přes 2 hodiny, přerušené jen malou přestávkou na pití. Na jejich tvářích 
bylo vidět nadšení. Počasí nám vyšlo. Svítilo sluníčko, a to ještě víc umocnilo pozitivní náboj celé 
akce. 

Po závěrečném společném focení každý z účastníků obdržel medaili, malý balíček s dárečky 
od FAČRu a něco dobrého na zub. Byl jim předán kontakt na klub. 

A doufáme, jak to napsal jeden dědeček na facebook: „Snad to bude základ nového období 
pro zlivský fotbal“. 
Děkujeme obci Dříteň za pomoc s dopravou zahajských dětí. 
Mgr. Brigita Jindrlová, hlavní organizátor akce a sekretář SK Zliv, z. s 

 

 
Fotky z náboru  
https://www.rajce.net/a15183150  jméno: FACR heslo: 18052018 
 
Video z náboru https://www.youtube.com/watch?v=h2SkoIwTbJM 
 
+ přiložena kopie článku v Českobudějovickým deníku, 23. 5. 2018 

https://www.rajce.net/a15183150
https://www.youtube.com/watch?v=h2SkoIwTbJM

