
Projekt k programu Českého olympijského výboru  
“ Organizace náborových akcí na základních školách a víceletých gymnáziích “ 

 
Předmět podpory: 

Pomoc s organizací atraktivních náborových akcí na základních školách nohejbalovým 

oddílům, které trénují, nebo chtějí začít s trénováním mládeže.  

Sledovaný zám ěr: 

Multifunkční strukturovaná podpora sportu mládeže 

 

Název projektu: 
Organizace atraktivních náborových akcí na základních školách a 

víceletých gymnáziích 
 

Údaje o gestorovi projektu : 

Český nohejbalový svaz, o.s. 

Komise reprezentace 

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 

IČO:  457 01 989 

běžný účet :       1722408504/0600 
spec.účet (pro financování darů ČOV) : 214626658/0600   
 
1. Předkladatel projektu   

Český nohejbalový svaz, o.s. 

Český nohejbalový svaz je nezisková organizace zastřešující oddíly a sportovní 

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

Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a 

doplňků. 

 

2. Cíle a účel projektu 

Cílem projektu je pomoc registrovaným oddílům nohejbalu při získávání nových 

mladých hráčů ve věku 6 – 15 let formou atraktivních náborových akcí, které žáky více 

zaujmou. Český nohejbalový svaz poskytne oddílům doporučení jak takovéto akce 

zorganizovat a zařídí účast vhodných zástupců ze svého sportovního odvětví, kteří svou 

přítomností pomohou k úspěchu náborových akcí. Dlouhodobým cílem projektu je 

především zvýšení počtu mladých nohejbalistů v organizačních článcích ČNS a tím i 

zvýšení kvality napříč věkovými kategoriemi.  

 

 

 

 



3. Popis projektu  

Projekt vznikl na základě zkušenosti s náborem mladých hráčů v oddílu SK Liapor 

Witte Karlovy Vary, ve kterém nohejbalový reprezentant Jan Vanke dokázal v minulosti 

získat do místního oddílu velký počet nových hráčů.       

Přímo za účasti Jana Vankeho a kapitána reprezentace Radka Pelikána byl 3. října 

2014 uspořádán vzorový nábor na Základní škole ve Vamberku a na Základní škole 

Masarykova v Rychnově nad Kněžnou pro nábor žáků do oddílu TJ Peklo nad Zdobnicí.  

Žákům je během dohodnutého časového prostoru zmíněna základní historie 

nohejbalu, vysvětleny pravidla hry a výhody sportu, úspěchy České republiky, představen 

místní oddíl a další aspekty. Především je však celá akce v případě možností doplněna 

ukázkami nohejbalu a sehrána exhibice se zapojením místních hráčů. Každá akce je 

uzpůsobena konkrétním podmínkám dané školy s cílem co největšího zaujmutí 

potencionálních zájemců.   

Díky takto zorganizovanému vzorovému náboru se podařilo do oddílu TJ Peklo na 

první tréninky přilákat cca 15 nových hráčů a podobné úspěchy měly akce i v minulosti 

v Karlových Varech.   

 

 

 

4. Cílové skupiny: co se zlepší  

a. Žáci a žákyn ě základních škol a víceletých gymnázií 

Počet účastník ů v odlišnosti na dané škole 50 – 500 

Přímý kontakt žáků a žákyň s nohejbalem. 

 

b. Zástupci z řad ČNS 

Počet účastník ů dle dohody s oddílem 1 – 4 

  Přítomností vhodně zvolených zástupců nohejbalu 

dojde k lepší organizaci akce. 

 

 

5. Územní působnost projektu  

Činnost na realizaci projektu bude prováděna na základních školách a víceletých 

gymnáziích v České republice, sportovištích základních škol, případně hřištích a 

tělocvičnách v blízkém okolí.   

 

6. Výchozí stav p řed realizací projektu 

Alarmující úbytek mládeže v krajích, nedostatečné vedení, velký úbytek talentované 

mládeže, “stárnutí” členské základny a hráčů soutěží na všech úrovních. 

 

 



 

7. Klíčové aktivity projektu 

 Podpora s přípravou a realizací atraktivních náborových akcí na základních školách 

a gymnáziích. 

 

8. Souhrnný rozpo čet projektu 

Roční náklady: 

 

Cestovné (reprezentanti a pověřené osoby)    20.000,- Kč  

Odměny (Odměna 1000 Kč na osobu)      20.000,- Kč 

Ostatní přímé náklady (pronájmy sportovišť, tiskoviny a jiné)  10.000,- Kč 

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

Celková částka                 50.000,- Kč 

 

 
 
 
 

       .....................………... 
           
 Praha 15.1.2015                      Český nohejbalový svaz       
                       Komise mládeže 


