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Rok 2017

u 11 akcí s propagačně – náborovým podtextem (6 
zorganizovaných + 5 s účastí klubu)

u TOP 3: Příměstský tábor, LetoHrátky, Běháme pro… 

u Za rok 2017 máme 13 nových hráčů a hráček 
mladších 15 let 



Co nesmí 

chybět… 



ZÁPISY – duben

u S projektem Na zápis do 

školy? Na zápis na 

hokejbal! býváme na 

obou letohradských 

školách.

u 3-4 členné týmy s malou 

brankou, hokejkami, 

propagačními materiály a 

odměnami pro děti.

u Krátíme chvíli dětem, 

kteří čekají, až přijdou u 

zápisu na řadu. 

u Náborové letáky míří i do 

škol v okolí formou 

pasivního náboru. 



SELÁJAM  - květen

u Majáles letohradského soukromého 

gymnázia, kam chodí i naši hráči.

u Na místě malá branka, hokejky, 

míčky, kužely a minimantinely, pro 

děti soutěže o ceny, plusem bylo 

strategické místo.



HOKEJBAL PROTI 
DROGÁM – duben 

u V roce 2017 bylo v Letohradě krajské kolo 
všech kategorií v rámci Olympiády dětí a 
mládeže.

u HPD je propagační akcí, náborový efekt zcela 
potírá „soutěživost“ učitelů, kteří chtějí 
vyhrávat. 

u Tradiční předprázdninová 
akce, Letohrad tu poprvé 
prezentoval střelnici, měla 
velký ohlas. 

u Náborovým minusem je 
načasování před 
prázdninami, takže děti musí 
na první trénink počkat… 

LETOHRÁTKY –
konec června



RODINNÉ ODPOLEDNE - červenec 

u Neplánovaná akce, využili jsme 
toho, že je střelnice složená u nás 
– dostali jsme se do místní části 
Letohradu - Orlice

u Letohrad poutal už od 
začátku – startovním 
obloukem a velkou 
střelnicí, současně se po 
náměstí proháněli 
hokejbalisté ve dresech.

u Velký ohlas, u střelnice 
bylo plno, minusem 
nepřízeň počasí 

BĚHÁME PRO… - září



AKCE PRO 
ŠKOLY A 
ŠKOLKY

u Turnaj 4 MŠ v červnu

u Na podzim zábavné 

dopoledne pro každou 

školku zvlášť 

u Akce pro prvňáky

u Důležité je, aby to děti 

bavilo.

u Vždy si něco odnesou. 



PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR 
„Hokejbal hrou“ 

u Pětidenní akce, začátek srpna, vždy 

8:00 – 15:30

u Pro děti, které nejsou členy klubu

u Pestrý program, hry, soutěže, každý den 

máme v ruce hokejky 

u V roce 2017: 23 dětí, 7 organizátorů, 

téma olympiáda

u Největší náborový efekt, z letošního 

tábora tři nováčci, kteří hrají dosud.

u Na termín příštího příměstského tábora 

se dotazy objevily už teď v lednu. 



Závěrem…
u Cílíme na systematické nábory: 

předškoláci se s hokejbalem 
seznámí ve školce, vidí nás na 
zápisech, pak na LetoHrátkách a 
na podzim na Běháme pro… či 
akcích pro školy… 

u Náborový tým klubu čítá v 
současné době okolo 4-5 stálých 
členů, snažíme se ale 
zapracovávat další… 

u Důležité je se při přípravě 
programu na vše dívat dětskou 
optikou, pokud je to nebude bavit, 
můžeme se snažit sebevíc…


