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V Ústí nad Labem dne 6. 5. 2015 
 

 

Krajská tisková konference ÚKFS k náborům 
 

Ústecký krajský fotbalový svaz v rámci podpory projektu 
fotbalových náborů uspořádal v Presscentru teplického stadionu Na 
Stínadlech tiskovou konferenci. Ta se konala za přítomnosti hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka, dále se jí účastnili ředitel FK Teplice 
a.s. Ing. Petr Hynek, sportovní manažer Pavel Verbíř a také zástupce 
hráčské kabiny Tomáš Vondrášek. Za VV ÚKFS byl přítomen předseda 
komise mládeže Mgr. Jan Skýpala, sekretář svazu Miloš Vitner a 
profesionální trenér mládeže Jan Štefko. 

 
Hejtman Oldřich Bubeníček mimo jiné přítomným řekl, že sám v mládí hodně sportoval a dokonce hrál do 

svých 20 let závodně fotbal. Je přesvědčen o tom, že mladí lidé by se měli ve větší míře sportování věnovat, a že 
tento projekt je jednou z cest, jak děti ke sportu přivést. Uvedl také, že krajský úřad se snaží ze svého rozpočtu 
uvolňovat na sportování mladých lidí finanční prostředky, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro sportování zejména 
mladých lidí na různých výkonnostních úrovních. 

Ředitel FK Teplice Ing. Petr Hynek ve svém vystoupení jen potvrdil pronesená slova hejtmana a dále řekl, že 
FK Teplice a jejich majitel, jímž jsou teplické sklárny, cítí jako povinnost významnou část rozpočtu ligového klubu 
věnovat na výchovu mladé fotbalové generace. Řekl také, že kdysi se v podobě rodiče se svým synem účastnil 
podobného náboru a srovnával jej s tím, který zažil v loňském roce v září, kdy se teplická Stínadla zaplnila 
rozradostněnými sportujícími dětmi, kteří se zúčastnili této podporované akce. Je přesvědčen o tom, že takovéto 
projekty přivedou na fotbalové trávníky více dětí, které pak nemají čas dělat po ulicích města hlouposti! Mgr. Jan 
Skýpala vidí velké pozitivum v projektu letošních podporovaných náborů v měsíci květnu v tom, že se jejich 
organizace posouvá do menších klubů v našem regionu, které potřebují, aby si k nim cestu našlo co nejvíce dětí, 
protože velké ligové kluby si ty děti se svými rodiči většinou najdou. Profesionální trenér mládeže pak mluvil o 
konkrétních záměrech celé akce, jak by měly nábory v klubech Ústeckého KFS probíhat, co je jejich cílem a jaký 
zájem FAČR tímto projektem sleduje, což pak shrnul do jedné věty: Chceme děti přivést na sportoviště, aby se tam 
dobře bavili a líbilo se jim tam, protože pak budou mít zájem se na tato 
místa vrátit zpět a třeba začít pravidelně sportovat, například hrát 
fotbal! Pavel Verbíř a Tomáš Vondrášek zavzpomínali na své první 
fotbalové krůčky, přičemž Tomáš Vondrášek na prvním výběrovém 
náboru v Sokolově „neuspěl“, ale nakonec asi jako jediný účastník to 
dotáhl až do 1. ligy! 

Podporované nábory v měsíci květnu proběhnou v 7 klubech 
v každém okresu Ústeckého kraje a to v Kadani, Litvínově, 
Postoloprtech, Roudnici n/L, Krupce, Neštěmicích a Rumburku. 
Všechny akce se budou konat v dopoledních hodinách. Pozvány  
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budou děti z 1. až 3. ročníku základních škol a také starší děti z mateřských škol. Předpoklad je, že se každé akce 
zúčastní cca 100 až 120 dětí. Všechny děti absolvují během půldruhé hodiny za doprovodu pedagogů a pod 

dohledem patronů několik připravených stanovišť, kde si vyzkoušejí 
své dovednosti a pohybové schopnosti. Pro děti jsou připraveny 
drobné odměny a také je zajištěn dostatečný pitný režim.  

Účastníci tiskové konference shlédli také krátkou DVD 
ukázku z náborových akcí organizovaných v září 2014 v 10 klubech 
ÚKFS, pro lepší orientaci dostali také dva vytištěné manuály, které 
celý projekt podporovaných fotbalových náborů popisují. Na závěr 
zástupci ÚKFS zodpověděli několik dotazů přítomným zástupcům 
médií, kteří pak zpovídali některé účastníky tiskové konference 
osobním rozhovorem.  
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