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Náborové akce 2017
•Nábory podpořené ČMSHb:

- První školní den, první trénink 
hokejbalu

- Zápis do školy, zápis na hokejbal



• První školní den, první trénink 
hokejbalu

- akce rozdání letáků v ZŠ a MŠ 
Heřmanova Městce a okolí

- pozvánka na sportovní den



• Zápis do školy, zápis na hokejbal

- aktivní účast přímo v ZŠ 



•Náborové akce klubu:

- hokejbalové čarodějnice

- turnaj družin ZŠ Heřmanův Městec

- představení hokejbalu v MŠ 
Heřmanov Městce

- ukázkový trénink pro ZŠ Dr. Peška 
z Chrudimi

- účast na sportovních dnech

- akce „Přiveď kamaráda“



•Hokejbalové čarodějnice



• Turnaj družin ZŠ Heřmanův 
Městec



Představení hokejbalu v MŠ 
Heřmanova Městce



• Ukázkový trénink pro ZŠ Dr. Peška 



Sportovní dny v Heřmanově Městci 
a okolí



• Akce „Přiveď kamaráda“



Hodnocení jednotlivých náborových akcí

První školní den, první trénink 
hokejbalu

V předchozích letech jsme této akci věnovali daleko více
pozornosti a byli přímo v ZŠ. Letos jsme zvolili pouhé
rozdání letáků s pozvánkou na sportovní den, což se
ukázalo, jako daleko více přínosnější. + 8 dětí

Zápis do školy, zápis na 
hokejbal

Aktivní účast přímo v ZŠ Heřmanova Městce. Po zápisu
skoro každé dítě přejde přes naše stanoviště a za
„úplatu“ si vyzkouší připravený slalom a obdrží opět
letáček s pozvánkou na trénink. + 3 děti

Hokejbalové čarodějnice Čarodějnice pořádané DDM Heřmanův Městec přímo u
našeho hřiště vždy přivede spoustu dětí do areálu, kde
je rádi seznámíme s hokejbalem. + 0 dětí

Turnaj družin Jednotlivé družiny ze ZŠ Heřmanův Městec proti sobě
sehrají turnaj. Mimo zápasy probíhá, školička hokejbalu,
vyzkoušení si základních dovedností. + 1 dítě

Představení hokejbalu v MŠ Představení hokejbalu v MŠ bereme, jako seznámení
nejmenších s našim sportem. + 0 dětí

Ukázkový trénink pro ZŠ Dr. 
Peška

ZŠ Dr. Peška dělá každý rok akci, kde se žáci mohou
seznámit s různými koníčky či sporty. U nás jim
nabídneme odzkoušet si hokejbalový trénink a následně
sehrají hokejbalové utkání. + 0 dětí

Sportovní dny v HM a okolí Rádi se účastníme i sportovních dní v HM, nebo jeho
okolí např. Licomělice, Svojšice atd. + 2 děti

Akce „Přiveď kamaráda“ Hráči mají za úkol přivést kamaráda, který si s námi
vyzkouší hokejbalový trénink se vším všudy. + 3 děti

Všechny náborové akce, které pořádáme, tak pořádáme hlavně z důvodu prezentace klubu, jako takového. Nemáme
stanovené kvóty, kde kolik chceme získat dětí a není pro následné pokračování v akcích ani směrodatné kolik jich
kde získáme. Je logické, že nejvíce dětí lze sehnat z kraje školního roku a na jaře když se ustálí počasí. Všechny
příchozí děti jsou odměnou za celoroční prezentaci. Největší náborovou akcí je tedy kvalitní práce trenérů.



Plán náborů na rok 2018
- zápis školy, zápis na hokejbal

- nábor v MŠ Heřmanova Městce

- turnaj družin

- akce pro ZŠ Dr. Peška

- první školní den, první trénink 
hokejbalu

- účastnit se sportovních dnů v 
Heřmanově Městci a okolí


