Závěrečná zpráva
Název akce: Náborová akce - Předvánoční sportování 2015
Datum konání: 18.12.2015
Čas: 8:30 zahájení, 12:00 ukončení
Místo: Hala Teza Hodonín, Lipová alej 23, Hodonín
V pátek 18. prosince 2015 uspořádala Česká unie sportu za přispění města Hodonína a
Jihomoravského kraje sportovní akci pro děti pod názvem "Předvánoční sportování". Akce se
uskutečnila ve Hale Teza Hodonín, byla určena k propagaci místních sportovních oddílů a
náboru dětí do nich.
Sportovní dopoledne zahájil předseda Okresní organizace ČUS Hodonín pan Vojtěch Bártek.
Pozvání na zahájení přijal místostarosta města Hodonín pan Jiří Janda, který pronesl úvodní
řeč.
Akce se zúčastnila asi stovka předškolních dětí z hodonínský mateřských škol MŠ Sídlištní,
MŠ Družstevní čtvrť, MŠ Žižkova, MŠ Pravoslava Veselého, MŠ Jilemnického. Dopravu dětí
z mateřských škol do sportovní haly a zpět autobusem zajistilo vedení Okresního sdružení
České unie sportu Hodoníně.
Na palubovce hodonínské sportovní haly bylo pro děti připraveno celkem pět stanovišť, na
kterých se představily čtyři sportovní oddíly, které se významně podílejí na sportovních
úspěších města Hodonín. Svá stanoviště s možností si sport vyzkoušet nebo získat informace
zde měli fotbalisté, florbalisté, hokejisté a basketbalisté.
U fotbalistů z FK Hodonín si děti vyzkoušeli střelbu na velkou i malou branku. U florbalistů z
ŠSK Očov Hodonín děti viděli, jak vypadá florbalové hřiště a zkusili slalom s míčkem a
florbalkou, střelbu na brankáře i do malinké branky bez brankáře. Hokejisté potěšili děti
střelbou na "opravdového" brankáře, tréninkovými překážkami a možností vyzkoušet si
hokejovu výstroj. Stanoviště basketbalových Tygrů Hodonín dětem nabídlo slalom s míčem a
střelbu na koš. Páté stanoviště bylo doplňkové a děti zde s barevnými kroužky trénovali hod
na cíl.
Po příchodu děti obdrželi kartičky se seznamem stanovišť, kde za úspěšné absolvování sbírali,
razítka. Na závěr po splnění všech úkolů na sportovištích dětem za podané sportovní výkony
rozdali sladkosti a informační letáčky zúčastněných sportovních klubů pracovnice Okresního
sdružení ČUS a Jihomoravského krajské organizace ČUS. Na malých sportovcích byla vidět
radost z pohybu, snad se tedy mezi nimi najde nějaký budoucí úspěšný sportovec.
Celou akci doprovázel slovem moderátor Michal Chylík a fotodokumentaci zajistil fotograf
Igor Zehl. Fotky a další informace je možné shlédnout na stránkách ČUS JmK:
http://www.dennaboru.cz/fotogalerie/predvanocni-sportovani-hodonin-18-9-2015

