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1. Předkladatel projektu   

 
Český nohejbalový svaz, o.s. a Tělovýchovná jednota Slovan Chabařovice 

Český nohejbalový svaz je nezisková organizace zastřešující oddíly a sportovní 

kluby - sportovní nebo rekreační sport dospělých a mládeže, založeným jako dobrovolné 

sdružení občanů podle Zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 

Činnost TJ SLOVAN Chabařovice je zaměřena na výkonnostní a rekreační sport 

svých členů v oblasti volejbalu, nohejbalu, tenisu, florbalu, stolního tenisu a základní 

tělesné výchovy. K tomuto účelu má TJ SLOVAN pronajatý pozemek od Městského 

úřadu Chabařovice (Smlouva na dobu určitou na 10 let), na němž jsou 4 antukové kurty, 

1 beach-volejbalový kurt, šatny, sociální zařízení a část pro společenské vyžití členů. 

 

2. Cíle a účel projektu 

Cílem projektu je uspořádání mezinárodního kempu mládeže. V rámci tohoto 

projektu bude probíhat sportovní příprava žactva (rozdělení do 3 výkonnostních kategorií 

pod řízením zkušených trenérů mládeže ČR. Mimo tento projekt, ovšem se stejně 

významným cílem, je stáž trenérů mládeže z ČR i zahraničí, jako nositeli dalšího rozvoje 

mládežnického nohejbalu u nás i ve světě.  

 

 

 



3. Popis projektu  

Po významném úspěchu pořadatelství prvního Mezinárodního kempu mládeže v 

Chabařovicích v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 byly především od zahraničních 

účastníků předneseny žádosti o opakování této akce v roce 2014 právě znovu v 

Chabařovicích. To je pro pořadatele velké ocenění, ale také závazek. Na kongresu 

evropské nohejbalové asociace (EFTA) v Ženevě 15.-16.10.2010 projednali zástupci 

Českého nohejbalového svazu s představiteli národních nohejbalových federací i s 

vedením světové nohejbalové asociace UNIF návrh projektu dalšího rozvoje mládeže, 

především v zemích, kde tento sport není z hlediska metodiky přípravy sportovců na 

potřebné úrovni. Kromě toho tento projekt sleduje též rozvoj mládeže v České republice, 

poskytnutí možnosti účasti na sportovním soustředění vrcholovým i výkonnostním 

mladým nohejbalistům. Součástí akce (mimo financování z tohoto projektu) je stáž 

trenérů mládeže z tuzemska i zahraničí s aktivním podílem na průběhu mezinárodního 

kempu mládeže. S podporou světové asociace UNIF a národních asociací Švýcarska, 

Francie, Rakouska, Maďarska a Slovenska je tato stáž významným přínosem k 

masovému rozvoji tohoto sportu v zahraničí.  

V České republice je registrováno cca 10.000 aktivních nohejbalistů. Z toho je cca 

1200 mládeže a 500 žen ve 400 oddílech. Kromě toho se odhaduje, že rekreačně tento 

sport hraje dalších cca 10 tisíc sportovců.  

TJ Slovan Chabařovice, v jehož nohejbalovém oddíle je registrováno 38 členů, z 

toho 14 z řad mládeže. TJ Slovan je navenek velmi aktivní a využívá svůj areál pro 

organizování řady významných sportovních akcí. Z nejvýznamnějších to byly 2 

volejbalové trunaje v rámci Krajské olympiády mládeže a především volejbalové části 

3.celostátní olympiády dětí a mládeže v roce 2007. Kromě toho nohejbalový oddíl 

uspořádal již 4 celostátní akce z pověření Českého nohejbalového svazu – Mistrovství ČR 

mužů a dorostu v jednotlivcích (1999), žen dvojic a trojic (2006), mladších žáků trojic a 

dvojic (2007), žen a dorostu jednotlivců (2008 a 2011) a především 4 ročníky 

Mezinárodního kempu mládeže (červenec 2010, srpen 2011, červenec 2012, červenec 

2013). Těchto 4 ročníků se již zúčastnilo celkem 188 mladých sportovců z České 

republiky, Slovenska, Švýcarska, Maďarska, Ukrajiny, Francie, USA, pro další ročník už 

projevily zájem výpravy mladých sportovců z Polska, Dánska, Anglie, Irska, Indie a 

Turecka. 

Sportovní areál TJ Slovan je velmi pečlivě udržován a v našem regionu je 

považován za jeden z nejlepších sportovních venkovních zařízení. Sportovního zařízení i 

jeho zázemí a přidružených služeb již využilo řada sportovních klubů ČR – např. v roce 

2008 bylo zde uspořádáno soustředění mládeže volejbalového klubu Praha-Kyje (účast 

60 mladých volejbalistek). 

K dispozici pro tento významný projekt jsou 4 antukové kurty, 3 kurty s umělým 

povrchem a sportovní hala. Významným prvkem je dosah chatového tábora a koupaliště, 

stravovací kapacita v jídelně Základní školy (vše v dosahu stovek metrů). 



Do programu kempu budou zařazeny další prvky zábavného a poznávacího 

charakteru – výlety do významných míst regionu, setkání se sportovci regionu a 

družebního města Drebach (Německo) a zábavné doplňkové soutěže dotované věcnými 

cenami. Každá skupina bude mít svého gestora a odborného trenéra z řad reprezentace 

ČR mužů a několikanásobných mistrů světa a Evropy.  

 

4. Cílové skupiny: co se zlepší  

a. Děti a mládež z ČR a ze zahrani čí 

80 účastník ů / 60 mládeže Sportovní příprava mládeže a řízené metodické  

  vedení mládeže v nohejbalu 

b. Děti - členové TJ SLOVAN   

 14 členů Aktivní podíl na projektu, osobní účast 

 

5.  Časový harmonogram  

 

20.1.2014  -  8.4.2014 – příprava projektu 

9.4.2014  -  1.5.2014 – nabídka, propozice, termíny přihlášek 

1.5.2014 – 20.7.2014 – příprava akce, materiální zabezpečení, objednávky 

ubytování a stravy, údržba a opravy sport.zařízení 

21.7.2014 – 26.7.2014 – 5. Mezinárodní kemp mládeže 

12.8.2014 – 30.11.2014 -  Vyúčtování, dokumentace. 

 

6. Územní působnost projektu  

Činnost na realizaci projektu bude prováděna v Chabařovicích na vlastních 

sportovištích, ubytování účastníků meznárodního kempu v Chatovém táboře v 

Chabařovicích, strava účastníků bude realizována prostřednictvím jídelny Základní školy 

Chabařovice. 

 

7. Výchozí stav p řed relizací projektu 

Mezinárodní kemp mládeže uspořádaný v r.2010, 2011, 2012 a 2013 zcela jasně 

ukázal cestu v podpoře mládeže ve světě. Jako světově nejrozvinutější nohejbalová země 

máme v tomto ohledu závazek vůči rozvíjejícím se zemím v tomto sportu, prosazovat a 

také svojí aktivitou podporovat rozvoj, především prostřednictvím mládeže. 

 

8. Klíčové aktivity projektu 

 Sportovní soustředění nohejbalové mládeže pod vedením zkušených trenérů a 

metodiků. Demonstrace metod nácviku, speciální fyzické přípravy, herní činnosti 

jednotlivce, taktika a vedení družstva v utkáních. 

 

 



9. Souhrnný rozpo čet projektu 

Náklady : 

Služby (ubytování  a strava účastníků, nájemné, doprava)   80.000,- Kč  

Materiál (trička pro účastníky, sítě,míče, metodické mat.)   15.000,- Kč 

Cestovné (trenéři, gestoři, organizace)      10.000,- Kč 

Osobní náklady (trenéři – dohody PP)      20.000,- Kč 

Věcné dary (soutěže a ocenění)          5.000,- Kč 

----------------------------------------------------------------------------- 

Celková částka                 130.000,- Kč 

 

Příjmy : 

Dotace KÚ Ústeckého kraje Programu “SPORT 2014”                30.000,- Kč 

Finanční a materiálové prostředky TJ Slovan Chabařovice     20.000,- Kč 

(poskytnutí příspěvku Města Chabařovice) 

Příspěvek Evropské asociace FUTNET (EFTA)                           10.000,- Kč 

Financování z darů Českého olympijského výboru (hazard)          50.000,- Kč 

Vlastní vklady účastníků 5.Meinárodního kempu                          30.000,- Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková částka          130.000,- Kč 

 
 
 
 

       .....................………... 
         Vlastimil Pabián    
 Chabařovice 8.6.2014                 Český nohejbalový svaz 


