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Náborové akce v roce 2017

• Na zápis do školy, na zápis na hokejbal
• Svítkovská hokejbalová Superliga 2x ročně

• prezentace hokejbalu v Afi paláci Pardubice
• První školní den, první trénink hokejbalu

• Bendyball
• turnaj mateřských školek 2x ročně



Plánované akce na rok 2018

• Na zápis do školy, na zápis na hokejbal 
• 18. a 19. 4. 2018
• Tato akce proběhne, jako každoročně, kdy se po 

celé republice konají zápisy do základních škol. 
Rodičům jsou rozdány náborové letáky a sděleny 
základní informace o našem sportu a zároveň o 
našem klubu. Akci přikládáme veliký význam, 
neboť již při zápisech do škol, rodiče vybírají 
volnočasové aktivity pro budoucí prvňáčky.







Svítkovská hokejbalová superliga 2x 
ročně (jaro, podzim)

• Superliga, je soutěž, která probíhá při Svítkovské
základní škole. Chlapci a děvčata si založí své týmy a 
účastní se klání na hřišti za školou, na kterém před 26. 
lety vznikal Svítkovský hokejbal. Soutěž je řízena 
trenéry našeho klubu a trvá dva týdny , kdy se dvakrát 
týdně děti utkají v soutěžních zápasech. Na konci 
turnaje následuje vyhodnocení a následné odměnění 
všech hráčů a hráček pamětní medailí, drobným 
dárkem v podobě upomínkových předmětů s logem 
klubu, nebo sponzora a zároveň drobnými sladkostmi.

• Kromě trenérů se této akce opět účastní i hráči 
mládežnických kategorií našeho klubu, kteří již mají 
nějakou reprezentační zkušenost.



Turnaje mateřských školek 2x ročně
• Stejně, jako superligu, pořádáme 2x ročně 

(podzim / jaro) i turnaje pro děti z mateřských 
školek. Pravidelně se těchto turnajů účastní 
pětice blízkých mateřských školek. Turnaj se hraje  
formátem každý s každým a hraje se na malém 
prostoru, bez brankářů. Pro děti jsou opět 
připraveny pamětní medaile, drobné upomínkové 
předměty, náborové letáčky a nějaká ta 
laskomina. Děti si sami utvoří jména týmů , obdrží 
rozlišovací dresy a hokejky z náborových setů 
HCM. A pak už se pouze baví. 











prezentace hokejbalu v Afi paláci 
Pardubice

• Na této akci využíváme mobilní hokejbalové hřiště, nebo 
střelnici zapůjčené ČMSHb. U hlavního vchodu do Paláce 
Pardubice tak vznikne hrací plocha, prezentační stánek a 
velkoplošná obrazovka, na které se nepřetržitě zobrazuje 
historie našeho klubu včetně sestřihů mládežnických akcí a 
též sestřihů utkání, jak mládeže, týmu žen, tak i A týmu. 
Vždy jsou přítomni zástupci A týmu, ženského týmu, 
mládežnických týmů a trenérů. Společně se snažíme co 
nejvíce kolemjdoucím odprezentovat krásy oranžového 
sportu a zároveň si děti mohou v různých soutěžích 
hokejbal vyzkoušet a vysoutěžit si drobnou odměnu. Během 
toho, trenéři a hráči A týmu odpovídají rodičům na jejich 
otázky a hostesky rozdávají náborové letáky. 











BendyBall

• K této akci využíváme možnost zapůjčení maskota 
Bendyho od ČMSHb. Jedná se o turnaj smíšených 
týmů. Hraje se na šířku třetiny s místní úpravou 
pravidel. Herní systém je nastaven dle počtu 
přihlášených týmů. Týmy jsou tvořeny 
neregistrovanými hráči a hráčkami, které na sebe 
ve škole, nebo v okolí domova naváží naši stávající 
hráči. Předchůdcem tohoto turnaje byla řežba za 
barákem (turnaj z dílny Jana Mroviece), který měl  
ve Svítkově velkou oblibu.  





JTEKT family day
• Jak již název napovídá, jedná se o akci, kterou náš 

generální sponzor pořádá pro své zaměstnance v 
areálu své firmy. I zde jsme plnohodnotně 
zapojeni do programu a dětem a rodičům jsou 
připraveny soutěže v přesnosti střelby a tvrdosti 
střelby. Vždy je přítomen i ustrojený brankář a 
děti si tak mohou zastřílet na opravdového 
brankáře. Rodiče mezi tím obdrží informace o 
našem sportu, klubu, tréninkových jednotkách a 
vůbec o všem, na co se v souvislosti s hokejbalem 
mají zájem zeptat.





První školní den, první trénink 
hokejbalu.

• První školní den již po několik let vysíláme své 
zástupce do Pardubických škol, kde dětem a 
jejich rodičům rozdávají náborové letáčky a 
poskytují komplexní informace o našem 
sportu i klubu. S trenéry jsou vždy opět 
přítomni i zástupci našich žákovských 
kategorií, kteří hokejbalové dovednosti před 
školami dětem předvádějí. 





• Další akcí, která se v našem klubu vztahuje k 
náborové strategii, jsou bilboardy v okolí 
Svítkova a také plakáty v Pardubické MHD.







závěr

• Vzhledem k faktu, že Pardubice poskytují 
domovinu hned dvěma hokejbalovým klubům, 
je získávání nových adeptů čím dál složitější.

• Ve Svítkov Stars jsou pro letošní rok plánovány 
ještě dvě náborové a prezentační akce, jejichž 
náplň si však ponecháme v tajnosti.

• Děkuji za pozornost  


