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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 sledování a řízený vývoj nadějných nohejbalistů všech 

mládežnických věkových kategorií, tj. od žáků/žákyň U15, dorostencú/dorostenek U19 až 

po juniory/juniorky U21, včetně postupného začleňování do vyšších věkových struktur. 

Součástí projektu jsou plánovaná soustředění, kempy a sportovní příprava v 

mateřských klubech. Ve spolupráci s mezinárodním nohejbalovým hnutím (FUTNET) 

EFTA / UNIF gestoři projektu osloví některé významné národní asociace FUTNET ke 

spolupráci a zapojení do některých akcí projektu (Mezinárodní kemp mládeže, reciproční 

víkendové sportovní pobyty …).  

 

3. Popis projektu  

Významný úspěch má pořadatelství Mezinárodních kempů mládeže v Chabařovicích 

v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 s pozitivním vývojem sledovaných hráčů a 



hráček. Právě mladé naděje ženského nohejbalu z ČR, Švýcarska a Francie jsou pro 

mezinárodní rozvoj pozitivním nástrojem a vodítkem pro rozšiřování tohoto sportu v rámci 

nadnárodních asociací EFTA / UNIF. S tímto cílem se zabývá tento projekt ve všech 

mládežnických strukturách. 

Projekt navazuje na rozhodnutí Výkonného výboru ČNS k rozvoji mládežnického 

nohejbalu, tj. na III.úrovni – „sledování talentů všech věkových kategorií, Komise 

reprezentace předloží realizační projekty pro sledování, odborné vedení, materiální 

podporu a herní realizace těchto talentovaných hráčů”.  

Nohejbal dívky, ženy – od žákyň U15 až po juniorky U21 : výběr pro kemp nadějí v 

termínu 01-02/2015, sledování v soutěžích, účast na Mezinárodním kempu mládeže 

2015, podzimní kemp v termínu 10-11/2015. 

Nohejbal žactvo U15 – výběr pro kemp nadějí v termínu 01-02/2015, navázání 

spolupráce se zahraničními kluby, které se věnují mládeži, případně organizování 

recipročních kempů, účast na Mezinárodním kempu mládeže 2015 nebo na tréninkových 

kempech organizovaných kluby (Modřice, K.Vary, Č.Budějovice, Zvěrkovice …), účast na 

soutěžích ČNS (Pohár ČNS mládeže, MČR). 

Nohejbal junioři U19 až U21 – výběr pro kemp nadějí v termínu 01-02/2015, 

navázání spolupráce se zahraničními kluby, účast na kempech organizovaných kluby 

(Modřice, K.Vary, Č.Budějovice, Zvěrkovice …), společné soustředění nadějí s 

reprezentačním výběrem juniorů U21.  

  

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. Trené ři, vedoucí mládežnických klub ů 

 15 členů Aktivní podíl na projektu, osobní účast, získávání 

zkušeností a poznatků pro další práci v klubech 

 

5.  Časový harmonogram  

 

20.11.2014  -  31.12.2014 – příprava projektu 

1.1.2015  -  20.1.2015 – nabídka, stanovení výběrů, termíny přihlášek,  

21.1.2015 – 30.11.2017 – harmonogram v jednotlivých letech, příprava akcí, 

materiální zabezpečení, objednávky ubytování, dopravy a stravy, jednání s 

mládežnickými kluby v ČR a se zahraničními partnery,    

1.12.2015 – 31.12.2015 -  Vyúčtování, dokumentace příslušného roku 

1.12.2016 – 31.12.2016 

1.12.2017 – 31.12.2017 

 



6. Územní působnost projektu  

Činnost na realizaci projektu bude prováděna v České republice (Sportovní centrum 

Nymburk, sportovní areály klubů, kempy), případně v zahraničí (podle podmínek a 

možností recipročních tréninkových pobytů). 

 

7. Výchozí stav p řed relizací projektu 

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

mládeže v kritickém věku 15-19 let, “stárnutí” členské základny a hráčů soutěží na všech 

úrovních. 

 

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 

Roční náklady : 

Služby (ubytování  a strava účastníků, nájemné, doprava) 150.000,- Kč  

Materiál (trička pro účastníky, sítě,míče, metodické mat.)   50.000,- Kč 

Cestovné (trenéři, gestoři, organizace)      30.000,- Kč 

Osobní náklady (trenéři – dohody PP)      50.000,- Kč 

Věcné dary (soutěže a ocenění)        20.000,- Kč 

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

Celková částka                 300.000,- Kč 

 

Příjmy : 

Dary dle Smluvy s ČOV (dary z hazardu)                  200.000,- Kč 

Příspěvek Evropské asociace FUTNET (EFTA)                         30.000,- Kč 

Dotace MŠMT program II. – talentovaná mládež              70.000,- Kč 

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

Celková částka        300.000,- Kč 

 
 
 
 

       .....................………... 
           
 Praha 21.11.2014                     Český nohejbalový svaz       
                       Komise reprezentace 


