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FC Zbrojovka Brno – spolupráce Diagnostický Ústav Mládeže Veslařská
BESEDY S MLÁDEŽÍ

NÁVŠTĚVA UTKÁNÍ

AQUALAND CUP

V tomto diagnostickém ústavu pořádáme pravidelné besedy s dětmi, které mají za cíl přivést děti ke sportu.
Jedno oddělení pro děti je zde pojmenováno Zbrojovka a je vyzdobeno v designu klubu.
Diagnostický Ústav Mládeže Veslařská pořádá 2x ročně interaktivní - soutěžní den při příležitosti setkání dětí z dětských
domovů se sportovci z Brna v Aquaparku Moravia. Zbrojovka je pravidelným několikaletým účastníkem tohoto
sportovního dne.

FC Zbrojovka Brno – spolupráce Centrum Kociánka
ZÁVODY NA ŠIKMÉ PLOŠE

VÍTÁMVÁS CUP

SPORTOVNÍ DEN PRO HANDICAPOVANÉ A
DĚTSKÉ DOMOVY

Vítámvás cup – turnaj který spojuje . Jedná se o turnaj ve stolním Stiga hokeji, který má za cíl propojit handicapovanou
a zdravou mládež. Hráči Zbrojovky se účastní většiny turnajů na základních školách, včetně velkého finále.
Závody na šikmé ploše jsou organizovány na Střední škole pro tělesně postižené a kromě handicapované mládeže se
těchto závodů účastní i brněnští sportovci a další hosté. Soutěží se na invalidním vozíku o nejrychlejší čas do čtvrtého
patra.
Sportovní den se organizuje jednou ročně pro tělesně postižené děti a děti z dětských domovů z Jižní Moravy. Sportovní
disciplíny jsou koncipovány tak, aby je zvládli opravdu všechny děti.

FC Zbrojovka Brno – spolupráce Kroužky Brno
DĚTSKÝ SEKTOR

KROUŽKOBRANÍ

NÁBOROVÝ DEN

Kroužky Brno je organizace, která působí převážně v mateřských školkách, a zde organizuje aktivity pro děti.
Na Zbrojovce organizuje aktivity v předzápasové fan zóně a dětském sektoru. Každý zápas má své dané téma, podle
kterého se vymyslí konkrétní aktivity. Hráči A – mužstva na oplátku navštěvují jejich sportovní akce, které mají název
Kroužkobraní. Pro náš klub Kroužky informují
program na sezonu
cílovou věkovou skupinu dětí ( 5 -6let)
2016/2017
ve školkách pro náborové dny .
30.7. - Zahájení tribuny
13.8. - Elektrohry
27.8. - Šikovné ručičky
17.9. - Vědecká tribuna
1.10. - Deskové hry
29.10. - Halloween
19.11. - Anglická tribuna –
program v angličtině
3.12. - Mikuláš na Zbrojovce
25.2. - Masopust
11.3. - 112 Mladý záchranář
1.4. - Anglická tribuna – program
v angličtině
15.4. - Velikonoce na Zbrojovce
22.4. - Elektrohry
6.5. - Šikovné ručičky
20.5. - Dětská vědecká šou,
ukončení sezony

FC Zbrojovka Brno – ORGANIZUJEME
Charitativní turnaj fanoušků ZbrojovCup

Beseda s fanoušky

Besedu s fanoušky a vedením klubu organizujeme 2x ročně před začátkem jarní a pozimní části sezony.
Vedení klubu fanouškům vysvětluje své postoje a vize do následující části sezony. Fanoušci mají možnost se
osobně setkat s hráči A – mužstva a neformálně pohovořit, vyfotit se atd…
Oficiální fanklub ZBROJOVÁCI ve spolupráci s klubem organizuje 1x ročně charitativní fotbalový turnaj pro
nadační fond ZBROJOVÁK. Při posledním turnaji fanoušci předali nadačnímu fondu 25 500Kč.

FC Zbrojovka Brno – ORGANIZUJEME
Náborový a sportovní den

Otevřený trénink A - mužstva

Zbrojovka pořádá 2x ročně hlavní náborový den (září, květen), který probíhá na hlavním hřišti A- mužstva.
Nábor není zaměřen jen na cílovou věkovou skupinu dětí (5 – 6let), ale je volně přístupný i starším dětem, kteří si chtějí
zasportovat. Součástí náboru je také prohlídka vnitřních prostor stadionu a také aktivní účast hráčů A – mužstva.
Otevřený trénink je určen pro fanoušky, kteří chtějí vidět tréninkovou jednotku A – mužstva. Po skončení tréninku
zůstávají trenéři a vybraní hráči na hřišti a fanoušci mají také možnost si zasportovat.

FC Zbrojovka Brno – ORGANIZUJEME
Vánoční návštěva dětí z dětských domovů na Zbrojovce
Těsně před vánoci zamíří na stadion Zbrojovky několik Dětských domovů. Vždy je připraveno na hlavním hřišti několik
stanovišť fotbalových dovedností pod vedením hráčů A- mužstva.
Děti v průběhu odpoledne mají k dispozici i prostory pro regeneraci, či saunu.
Závěr je ve vánočně vyzdobené VIP, kde se krom vánočních koled a cukroví dostane také na předání spousty vánočních
dárků.

