
Den náborů na stadionech za Lužánkami se vydařil 

     Téměř  dva tisíce malých i velkých Brňanů navštívilo v sobotu 12. září mezi devátou 
a patnáctou hodinou další Den náborů, který tentokráte pořádala Unie sportovních klubů 
města Brna ve spolupráci s Českou unií sportu v Jihomoravském kraji a společností 
STAREZ SPORT, a.s. symbolicky v prostorách starých brněnských stadionů za Lužánkami.  
     „Pro pořádání této sportovní motivace jsme zvolili místo pro Brno a celý kraj nanejvýš 
symbolické. Červnová fotbalová rozlučka Petra Švancary dala zavzpomínat na zašlou slávu 
fotbalového, ale i hokejového stadionu a ukázalo se, že tento prostor za Lužánkami 
má skutečně jakousi magickou sílu. Doufali jsme, že tato síla nebude magická jen 
pro nostalgické vzpomínání, ale přinese ovoce i aktuálnímu sportovnímu dění
i myšlenkám na podporu brněnského a jihomoravského sportu v budoucnosti. A podle účasti 
i aktuálního ohlasu dětí, rodičů i pozvaných osobností se zdá, že se nám naše přání 
vyplnilo,“ pochvaluje si místo konání sekretář Unie sportovních klubů města Brna 
a manažer ČUS v Jihomoravském kraji Jakub Koudelka.  
     O tom, že to byla akce brněnská (a jihomoravská) se vším všudy svědčí i kytice s patnácti
květy, kterou v úvodu obdržela s gratulací ke svým úterním narozeninám ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Kytice, jak neopomenul zmínit 
předávající Jakub Koudelka, byla totiž v barvách Brna, kraje, ale také Zbrojovky Brno 
a Komety, dvou klubů, které stály u zrodu myšlenky dnů náborů i založení sportovní unie 
města.  Symbolické také bylo, že s gratulací k narozeninám paní ministryni (narodila se 
15. září 1976 v Brně-Žabovřeskách) se připojily i děti z Dětského domova Dagmar
v Žabovřeskách, které přišly v doprovodu sedminásobného mistra republiky a nejlepšího 
střelce v historii brněnské Komety Josefa Černého. Ten nosil dres, jak jinak, s číslem 
patnáct, nejoblíbenějším číslem brněnské rodačky. 
     Ještě před touto milou pozorností, kterou pořadatelé paní ministryni evidentně potěšili, 
přivítali moderátoři celého brněnského Dne náborů Barbora Černošková a Michal Chylík 
na pódiu také primátora statutárního města Brna Petra Vokřála, jeho první náměstkyni Kláru 
Liptákovou a předsedu ČUS v Jihomoravském kraji Pavla Blahu. K nim se posléze přidali 
děkan Fakulty sportovních studií MU Jiří Nykodým, ředitel Sportovního gymnázia Ludvíka 
Daňka Radek Klimeš a sekretář Unie sportovních klubů města Brna Jakub Koudelka, aby 
společně besedovali na ožehavé téma financování našeho sportu. 
     Důležitou skutečností a více než osvěžujícím prvkem byla skutečnost, že Den náborů 
na stadionech za Lužánkami přišly podpořit také významné sportovní osobnosti a legendy 
brněnského sportu: Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna 1948, Hana Bubníková 
a Jiřina Langová, legendární sestry Machatovy, mnohonásobné mistryně republiky 
v moderní gymnastice, Karel Jarůšek a Josef Hron, mistři republiky ve fotbale z roku 1978 a
kromě zmíněného Josefa Černého také pětinásobný mistr republiky Jaromír Meixner a 
nejlepší brankář hokejového mistrovství světa z roku 1958 Vladimír Nadrchal.  A byl to 
právě populární Náča, jak Nadrchalovi říkají jeho spoluhráči, na kterého si paní ministryně  
v dresu Komety vystřelila, aby pak na zvelebeném, ale na ochozech již opět zarůstajícím 
fotbalovém stadionu za Lužánkami totéž, ale pochopitelně s fotbalovým míčem, zopakovala 
s brankářem Josefem Hronem. Před odchodem na fotbalový stadion, kde se konaly nábory 
asi poloviny z celkového počtu prezentovaných sportů, se ministryně v doprovodu primátora
Brna a dalších zmíněných osobností ještě přesunula z plochy veřejného kluziště 
za Lužánkami o pár metrů směrem k centru města, kde dříve stával stadion, na němž Kometa



dobyla jedenáct historických titulů mistra republiky. V přátelském duchu, ale 
s vážně myšlenými slovy právě v těchto místech s primátorem deklarovali společnou snahu 
o vybudování nového brněnského hokejového stánku.   
     Srdečný charakter návštěvy členky vlády dokumentoval i fakt, že její malou dceru Petru, 
která maminku na návštěvě jejího rodného města doprovázela, hned v úvodu celé akce 
lákala do moderní gymnastiky Hana Bubníková, předsedkyně brněnského oddílu moderní 
gymnastiky, ale malá Petra dala přednost kopané. Ještě před mámou si vystřelila na Josefa 
Hrona a jakoby tím předznamenala i další důležité konstatování své maminky.  
     Přímo na ploše legendárního brněnského fotbalového stadionu paní ministryně 
v přítomnosti primátora města a majitele Zbrojovky Brna Václava Bartoňka potvrdila, že 
vize nové fotbalové arény v Brně by nemusela být jen vizí. Radost z toho může mít i tatínek 
paní ministryně Valachové, který, jak sama s úsměvem řekla, je věrným fanouškem 
Zbrojovky. Václav Bartoněk a mladí fotbalisté Zbrojovky se pak paní ministryni odvděčili 
kyticí, knihou věnovanou stoletému výročí fotbalové Zbrojovky a také dresem s číslem 
28. Ten symbolizuje nejen mladou zbrojováckou kopanou, ale také osmadvacet stanovišť, 
které pro nábory do klubů pořadatelé v sobotu 12. září v prostorách stadionů za Lužánkami 
připravili.   
     „Velmi si vážíme nejen politické podpory akce a účasti paní ministryně a vrcholných 
představitelů města. K prestiži dnešního Dne náborů a k jeho úspěšnému vyznění jistě 
napomohlo i vyjádření přízně a účast legendárních osobností. Jejich upřímný zájem 
a podporu dokumetuje i fakt, že se například paní Věra Růžičková vrátila z Prahy o den 
dříve z akce olympijských vítězů a Jaromír Meixner přijel z pražského setkání hokejových 
legend v sobotu ve tři ráno, ale na veřejném kluziště, kde se začínalo, byl mezi prvními. 
Největší radost ale máme z dětí, které se dnes přihlásily do některého z brněnských oddílů. 
Těch tady byla celá dvacítka a prezentovaly se na téměř třiceti stanovištích,“ dodává 
na závěr akce spokojeně manažer Koudelka.  

Fotky a tato zpráva na www.dennaboru.cz 


