
Náborové akce 2017



Srpen 2017







Září 2017

1.školní den…(Strážnický pel-mel)



Strážnický pel-mel

uOrganizátor akce:

DDM Strážnice



u akce určena pro kluby RSHb MJ
u klubové zastoupení –SK Sudoměřice
klady
§ velké množství dětí z různých škol a školek
§ akce v dopoledních hodinách pracovního dne
§ začátek školního roku
zápor
§ Sehnat organizátory hokejbalové prezentace pro 

dopolední hodiny



Duben 2017

Týden s hokejbalem





Týden s hokejbalem ve Veselí nad Mor.

uAkce ve spolupráci se ZŠ Hutník ve 
Veselí nad Moravou

uAkce na zapůjčeném mobilním 
hřišti

uMobilní hřiště=uskutečnění více 
projektů 



Sportovní den družin



Sportovní den družin

uDěti si samy organizovaly hru i dění na 

hřišti 

ukoncentrovanost dětí okolo hřiště



Na zápis do školy…!



Turnaj školy



Turnaj školy

u Turnaj pouze pro místní ZŠ rozdělený na 2 
kategorie

u 6-7.ročník
u 8-9.ročník
u velký zájem o účast na turnaji mezi žáky
u mínus-nezájem o účast na turnaji organizovaný 

ZŠ Hutník a klubem SK Sudoměřice od okolních 
ZŠ



Sportovní den školek



Sportovní den školek



Týden s hokejbalem

u Zapojení 

veřejnosti a 

dětí ze 

sídliště



Týden s hokejbalem



Týden s hokejbalem podpořili i hráči extraligového týmu SK 

Sudoměřice



Přátelské utkání žen



Turnaj mikropřípravek



Týden s hokejbalem

Klady

§ propagace hokejbalu i klubu i ve městě,kde

se hokejbal běžně nehraje

§ Možnost realizace náborových projektů 

přímo v areálu ZŠ a na velkém sídlišti

§ Využití hřiště v rámci výuky  



Týden s hokejbalem

Zápory

§ montáž a demontáž hřiště 

§ závislost na počasí

§ důležitost kamerového systému v 

areálu školy a jeho napojení na MP



Červen 2017

Mezinárodní den pro rodinu 
§ prezentace sportů v Sudoměřicích zaměřená na 

rodiny s malými dětmi

§ účast rodin s malými dětmi i z nedalekého 
Slovenska

§ prezentace přímo na hokejbalovém hřišti v 
Sudoměřicích

§ Organizátor akce-Obec Sudoměřice





Nábory 2017

Medializace

-internet,facebook,regionální TV,místní

rozhlas,letáky

Technické prostředky

-mobilní hřiště,nafukovací střelnice,střelecká

plachta,radar

-medaile,propagační předměty s hokejbalovou 

tématikou získané pomocí projektů KM 



Náborová startegie pro rok 2018

Duben

-Týden s hokejbalem

-Na zápis do školy…

-Sportovní den školek

-Sportovní den družin



Náborová strategie 2018

Červen

-Mezinárodní sportovní den pro rodinu v 

Sudoměřicích



Náborová strategie 2018 

Srpen

-Benkston Cup

Září
-Strážnický pel-mel

-Veselí v pohybu

-První školní den…

Listopad

-Týden s hokejbalem



Medializace a zajištění náborů

u internet,facebook,regionální tv,místní

rozhlas,prostřednictvím vedení ZŠ a MŠ
u mobilní hřiště,nafukovací hřiště i 

střelnice,radar,střelecká plachta

u spolupráce s vedením ZŠ a MŠ
u letáky

u propagační předměty s hokejbalovou a klubovou 

tématikou


