
Náborová prezentace
HBC Hostivař



• Náborové stojany do vybraných škol
• Školní sešity na I. stupeň ZŠ v Praze 15
• Na zápis do školy, na zápis na hokejbal
• Školní hokejbalový turnaj
• První školní den, první trénink hokejbalu
• Prezentace při Dnu Prahy 15



Náborové stojany do vybraných škol

• Instalace 4 kusů náborových stojanů do 4 
škol

• Umístění u vrátnic, hlavních vstupů do ZŠ
• Pravidelné doplňování materiály
• Školní sešity, rozvrhy hodin, pravítka, letáky, 

brožury
• Zapojení hráčů – žáků ZŠ (2 hráči mají na 

starost doplňování)



Školní sešity na I. stupeň ZŠ v Praze 15
• Výroba a distribuce školních sešitů na I. Stupně 

ZŠ
• Sešit A5, linkování pro žáky 2. - 4. tříd
• Přední strana sešitu = barevný náborový leták

• Školní sešit / neustále na očích dětem, 
spolužákům, rodičům

• Celkový náklad 4000 kusů / 8,- Kč kus

• Netřeba dále vyrábět náborové letáky



Na zápis do školy, na zápis na hokejbal
• Svazový program / Loni změna termínu na 

duben
• Změna – výhoda se spojením s MS v 

ledním hokeji
• Obsazeny 3 vybrané ZŠ, ve dvou dnech

• Využití materiálu od ČMSHb
• Využití brigádníků z řad dorostenců / 

placená brigáda
• Zájemci se zapojují až v září s přechodem 

na ZŠ



Školní hokejbalový turnaj
• Spring Junior Cup
• Školní turnaj 3. - 5. tříd ZŠ z Prahy 15 (5 

škol)
• Tradice, osm uskutečněných turnajů
• Od 3.ročníku součást sportovní Olympiády 

ZŠ z Prahy 15
• Jednoduchý systém turnaje (3+1, jedno 

dopoledne)

• Každý s každým / Tabulkově
• Individuální ocenění + pro všechny dárkové 

tašky
• Přijímáme všechny zájemce, talenty 

kontaktujeme (Čejka atd.)
• Poslední ročník spojen s akcí Týden s 

hokejbalem



První školní den, první trénink hokejbalu
• Svazový projekt
• Využití materiálů od ČMSHb + klubový materiál
• Dárkové tašky
• Obsazeny 3 ZŠ z Prahy 15
• Letáky zvou přímo na dvě náborové hodiny na hřišti
• Využití brigádníků z řad dorostenců HBCH



Prezentace při Dnu Prahy 15

• Slavnosti Prahy 15 / polovina září
• Jednodenní akce (12 – 19 hodin), 

fotbalové hřiště
• Denní návštěvnost cca 1500-2000 lidí
• Mobilní stanoviště / střelnice (branka, 

radar, brankář)

• Každých 60 minut soutěž pro příchozí
• Obsluhují brigádníci z řad dorostenců
• Dárkové tašky, náborové letáky, ceny pro 

vítěze



Náborová strategie pro rok 2018

Extenzivní cesta (bereme každého)

Stanovení cílů náboru

• Zasáhnout novou lokalitu (ZŠ Hornoměcholupská + Praha 11)

• Aktivovat nový náborový projekt (School match)

• Doplnit méně početné ročníky žáků a přípravek

• Přilákat nové děti do kategorie minipřípravky



Náborová strategie pro rok 2018

Hlavní překážky

• Omezená funkčnost domácího hřiště (víkendový provoz)

• Nemožnost areál zvelebovat dle svých představ

• Doba nevědění (nejsme si jisti, kde budeme hrát na podzim)

• Nedostatečný počet odpovědných trenérů

• Relativní naplněnost hřiště jinými kategoriemi



Náborová strategie pro rok 2018
Přednosti

• Dobrá pověst klubu na městské části a v okolí
• Komunikační schopnosti, kanály, jasná vize
• Reklama v okolí
• Základní předpoklad – výborné reference od 

aktivních členů
• Dobrá materiální vybavenost (výstroje pro 

všechny nové děti)
• Velké investice do činnosti mládežnických 

týmů
• Nízké členské příspěvky u dvou nejmladších 

kategorií
• Celoroční program u všech mládežnických 

kategorií



Náborová strategie pro rok 2018
Prostředky pro úspěšný nábor

• Jasná koncepce klubu pro práci s mládeží
• Iniciativní, nadšení trenéři a činovníci klubu
• Tzv. Pozitivní deviace (na ploše a kolem 

trenéra to musí žít)
• Dostatečný počet trénérů a asistentů
• Dostatečná a vhodná propagace klubu a jeho 

činnosti
• Využívání sociálních sítí (klub je řízen přes soc. 

síť Facebook)
• Pevné časy tréninků a pravidelných akcí týmu
• Zlevnění hokejbalových začátků (výstroj, 

výzbroj, příspěvky)
• Na nikoho netlačit, tlak na pravidelnost až 

později



Náborová strategie pro rok 2018

• Komunikace s rodiči (uzavřené skupiny FB, 
multichaty, osobně)

• Práce s dětmi mimo tréninky (výlety, kempy, 
společné akce)

• Existence pravidelných soustředění / táborů
• Využívání osobností pro oživení akcí, 

tréninků, kempů
• Využívání externích trenérů, specialistů, 

zpestření jednotek

• Prostředky pro činnost brigádníků
• Nadšené a vyškolené brigádníky



Plán aktivace nového projektu

• Utkání ml. dorostu v dopoledních 
hodinách, ve všední den

• HBC Hostivař – HBC Tygři Mladá 
Boleslav

• Spolupráce s dvojicí ZŠ na Praze 11 
• Uskutečnění utkání ve sportovní hale 

Jižního Města
• Kapacita haly k utkání cca 350-400 žáků 

I. Stupně

• Dárky: triko s logem pro každého žáka, 
drobnosti, letáky

• Dárky pro vedení škol a pedagogický 
dohled

• Navazovat budou dvě dopolední náborové 
akce pro žáky ZŠ

• Vybudování nové tradice a další prestižní 
akce

School match (utkání pro školáky)



Děkujeme za pozornost


