
HBC Rakovník

Náborové akce v roce 2017



V roce 2017 v našem klubu proběhly 
tyto náborové akce

• Sportovní odpoledne družin
• Sportovní dopoledne školek
• Hokejbal mimo město
• Hokejbal proti drogám



Sportovní odpoledne družin
Tento projekt se v našem klubu koná již po 
několikáté. Ročně tuto akci pořádáme dvakrát, 
jednou na jaře a jednou na podzim. Vždy nabízíme 
družinám základních škol cca. dvouhodinový 
program na našem hřišti, kde si děti z družin mohou 
vyzkoušet různé hokejbalové dovednosti. Například 
vedení míčku různých slalomech, střelbu na branku, 
koordinační dovednosti apod.. Na závěr každého 
setkání rozdáme dětem nějaké předměty na 
památku.



Sportovní odpoledne družin



Sportovní dopoledne školek

Stejně jako u družin, tak u školek tento projekt 
pořádáme dvakrát do roka (na jaře a na podzim). 
A podobný je i formát celé akce, pro děti jsou 
připraveny stanoviště, kde si vyzkouší 
dovednosti s hokejkou i bez ní a jsou pro ně 
připraveny sladké odměny. Na závěr celé akce 
také obdrží nějaké upomínkové předměty.





Hokejbal mimo město

Jelikož se nám nedaří přilákat k hokejbalu děti z 
města v dostatečném počtu, tak jsem se 
rozhodli, že se více zaměříme také na větší obce 
v blízkosti Rakovníka. Využili jsme možnosti si 
vypůjčit mobilní hřiště od ČMSHb a po dohodě s 
řediteli základních škol, jsme hřiště postavili na 
jejich pozemcích na čtrnáct dní v obci Čistá a na 
čtrnáct dní v obci Lubná.



Čistá
V průběhu dvou týdnů jsme nabídli dětem čtyři 
tréninkové jednotky pod vedením našich 
školených trenérů. Uspořádali jsme také turnaj 
pro místní děti a proběhlo exhibiční utkání hráčů 
HBC Rakovník proti zájemcům z řad místních 
rodičů a obyvatel. Mimo plánované akce naším 
klubem bylo hřiště plně k dispizici základní škole, 
která na hřiště umístila většinu hodin tělesné 
výchovy. K dispozici měli hokejky a míčky z 
projektu Školní set.



Čistá



Lubná
I v Lubné jsme měli připravený stejný program 
jako v Čisté, ale kvůli slabšímu zájmu byl tento 
program upraven. I tato škola se zúčastnila 
projektu Školní set a tak mohli o hodinách 
tělesné výchovy plně využít přítomnost hřiště.



Hokejbal proti drogám 2017

Po dohodě s týmem z Nového Strašecí jsme v 
Rakovníku uspořádali okresní kolo HPD v 
kategoriích III a IV.
V obou kategoriích se zúčastnilo pět škol.







Ze všech náborových akcí jsme přivítali v 
našem klubu několik nových tváří. Osm jich 
pokračuje v hokejbalu i nadále. Díky tomuto 
počtu považujeme náborové akce za velmi 
úspěšné a rozhodně v nich budeme 
pokračovat i nadále.



Připravované akce pro rok 2018

• Sportovní dopoledne školek
• Sportovní odpoledne družin
• Hokejbal proti drogám


