Úspěšný nábor žáků v Pekle nad Zdobnicí
(Peklo nad Zdobnicí) Jak přilákat dostatek mladých hráčů do oddílu? Nad touto otázkou se dnes rozmýšlí
nejen nohejbalisté. Lákavé články v novinách, náborové letáčky ve školách, plakáty na výlohách a jiné pokusy jsou
obvyklými způsoby, jak se oddíly snaží získat nové členy. Tyto běžné činnosti však většinou nepřinesou kýžené ovoce
v podobě zástupu nových zájemců. O tom, že jsou ale i jiné cesty, jak nábor zorganizovat svědčí velice zdařilá akce
z října loňského roku v oddílu TJ Peklo nad Zdobnicí.
Příprava je základ úspěchu. S tímto heslem započalo plánování celé akce na Základní škole ve Vamberku a na
Základní škole Masarykova v Rychnově nad Kněžnou. Ředitelům těchto škol se stručný záměr netradičního
náborového projektu líbil natolik, že svolili k uvolnění všech tříd z prvního stupně na jednu vyučovací hodinu.
Nestává se totiž každý den, že jim někdo nabídne představení tradičního českého sportu v podání špičkových hráčů
národního týmu. Pak již stačilo pouze pár článků do novin, vytvořit náborový leták s informacemi pro zájemce,
domluvit účast domácích odchovanců a celá show s vidinou přibližného scénáře mohla začít.
Přichází důležité ráno a před samotnou akcí organizátorům vychází vstříc i počasí, které umožní celou akci
uspořádat na přilehlých venkovních hřištích. Zanedlouho přijíždí i klíčový článek Jan Vanke a čekat na sebe nenechá
ani kapitán reprezentace Radek Pelikán společně s Antonínem Stehlíkem. Sítě jsou nataženy, míče i hráči připraveni.
Přichází vlny žáků a Jan Vanke se po krátkém uvítání s grácií ujímá slova. Popisuje v krátkosti historii
nohejbalu, základní pravidla, vyzdvihuje úspěchy národního týmu a krásy našeho sportu. Radek Pelikán ukazuje pohár
mistrů ověnčený medailemi a děti již trochu tuší netradiční zážitek. Samozřejmě nechybí představení oddílu TJ Peklo,
jeho úspěchů a nejlepších odchovanců. Není zapomenuto ani na nejlepší hráče z nedalekého okolí a poté již může
přijít řada na první názorné ukázky. Tak a tohle je: smeč, pata, kraťas, klepák, blok. Zaznívá postupně z úst hlavního
řečníka a Radek Pelikán učebnicově předvádí své nohejbalové umění. Všichni se skvěle baví, ale to hlavní přichází
vzápětí. Nohejbalová exhibice reprezentantů doplněných mladými odchovanci dodává celé akci ještě větší atraktivitu.
Při otázce kdo z přítomných si chce nohejbal vyzkoušet, přichází doslova hromadné nadšení. Nelze se tak divit, že ani
dvě stovky informačních letáků se za krátko vytratily jak pára nad hrncem. Zkrátka nábor jak má být!
A první výsledky vzorového náboru? Děkovné dopisy od ředitelů škol. Výrazné zviditelnění klubu. Nutná
změna tréninkového systému, vyšší nároky na přípravu tréninkových jednotek a především rozšíření trenérského
kolektivu související 15 novými hráči nohejbalu.
Na základě takto pozitivních referencí nyní nabízí ČNS možnost oddílům přihlásit se do projektu, jež byl ušit
na základě zkušeností z tohoto úspěšného náboru. Přihlášeným oddílům bude poskytnut stručný návod jak se na
náborovou akci připravit a po dohodě jim budou přiděleny osobnosti z řad nohejbalu, které svou přítomností podpoří
úspěšnost náboru. Financování těchto náborů bude hrazeno z projektu vypracovaného Komisí mládeže s názvem
„Organizace náborových akcí na základních školách a víceletých gymnáziích“. Bližší informace o tomto projektu,
který je placen ze zdrojů ČOV z účtu loterijních společností naleznete na stránkách ČNS v sekci mládež.
Základním kamenem náboru byl bezesporu Jan Vanke, kterého se Antonín Stehlík zeptal co je dle něho klíčem k
takto úspěšné akci.
Honzo, jak hodnotíš tento vzorový nábor?
Myslím si, že nábor pro oddíl Peklo nad Zdobnicí dopadl více než uspokojivě. Bylo výborné spolupracovat s Radkem
Pelikánem, který dodal náboru punc osobnosti té nejvyšší kvality, přítomnost fotografů a kameramanů, kteří
zaznamenávali průběh náboru. Děti tak vnímaly celou akci jako něco mimořádného a skutečně vydrželi v průběhu
náboru v pozornosti po celou dobu. Výborná byla i organizace, o kterou se zasloužil Michal Hostinský.
Na co bys při pořádání akce takového rozsahu kladl největší důraz?
Při náboru je dobré zaměřit se na pozornost dětí a na to, co vnímají. Děti musíte ohromit, tzn. děti mají rády medaile,
poháry a musíte je něčím zaujmout, razantním úderem při ukázkách apod. Rozhodně se nám osvědčilo zapojení
samotných dětí do náboru, kdy zcela spontánně Tonda Stehlík do obecenstva zvolal: "Kdo si to chce zkusit"? A v tu
ránu se strhla neskutečná vřava, v positivním slova smyslu. Zdůraznil bych, že při samotném náboru děti zcela pomíjí,
a jsou pro ně nedůležité, přednosti našeho sportu, které by ocenili především rodiče dětí (bezkontaktní sport, finančně
dostupný, tradice apod.). V závislosti na časových možnostech lektorů a žáků bych doporučoval nějaké soutěže za
drobné odměny pro ty nejúspěšnější. Je dobré dětem rozdat náborové letáky s datem konání prvního společného
(úvodního) tréninku a přizvat na něj i rodiče, se kterými by, v rámci vstupního tréninku, bylo prodiskutováno vše
podstatné např. kdo je osoba trenéra, jaké máte zázemí, co od vzájemné spolupráce při trénování dítka očekáváte, jaká
bude časová náročnost atd. Nesmíme opomíjet skutečnost, že jsou to rodiče, kdo o dítěti rozhodují a kdo je doprovází
na tréninky. Není důležité zaujmout jen dítě, ale také i rodiče.

Myslíš, že je třeba mít nějaké speciální požadavky na přednášející lektory z hlediska komunikativnosti a odborných
i praktických znalostí?
Pro lektora je důležité zaujmout, není zcela nezbytné být přímo reprezentantem, ale rozhodně není od věci mít někoho
takového při ruce, aby předváděl názorné ukázky a zároveň zaštítil celý nábor svou osobou. Ideální je pro nábor mít
více lidí, např. reprezentanta, který pokud má komunikativní dovednosti, může být zároveň osobou, která nábor vede a
v ideálním případě mít při ruce osobnost (aktivního hráče) z mateřského oddílu, která by dodala náboru
reálnost. Osoba moderátora by měla mít zkušenosti s žákovským nohejbalem, a pokud to bude přímo trenér
mateřského oddílu, tím lépe.
Je možné se poučit z některých chyb nebo nedostatků, pokud se vůbec nějaké staly?
Nemyslím si, že by se staly nějaké výrazné chyby, snad jen trochu omezit povídání o historii sportu a o jednotlivých
herních činnostech a systému. To opravdu děti příliš nezajímá, spíše se musí organizátoři náboru zaměřit na
praktickou ukázku, udělat z toho trochu show a aktivně zapojit žáky ze svých mateřských oddílů, aby svým
vrstevníkům ukázali, co se už s míčem naučili. Vše ostatní už bude na trenérech, aby svým novým svěřencům
vysvětlili pravidla, systém a předali všechny důležité informace o sportu a praktické dovednosti.
Co bys na závěr poradil potencionálním zájemcům o podobnou akci?
Organizaci považuji za jeden z nejdůležitějších aspektů pro realizaci úspěšného náboru. Vše musí být předem
zkoordinováno časově a samozřejmě i v souvislosti s vybavením (tělocvična, antukové hřiště, sítě, míče, letáky,
přímá domluva s řediteli škol apod.). Pokud je vše předem dobře připraveno, může se školitel zaměřovat pouze na
samotný nábor. Věřím, že výsledek se vždy nějaký dostaví, ať už ve větším nebo menším měřítku.
Chtěl bys nohejbalové veřejnosti něco vzkázat na závěr?
Rád bych podotkl, že výsledek se nemusí dostavit hned, ale třeba až s odstupem času, kdy se na sebe děti začnou
"nabalovat", někdy ty méně šikovné přivedou do našeho sportu ty více šikovné. Moje zkušenost je taková, že
úspěšnější a talentovanější hráči se najdou spíše v menších obcích, než ve velkých městech, protože tam už mají ty
talentovanější mladé sportovce vybrány do jiných "lukrativnějších" sportů. Nezbývá nám, než setrvat ve snažení
a každý svým dílem přispět k rozšíření žákovské základny dříve, než nohejbalová mládež zcela vymizí.

