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Jaká jsou naše očekávání ??? 
 

Bodový souhrn: 
 Systematický a komplexní rozvoj mládežnického hokejbalu 
 Tvorba motivačního prostředí s důrazem na klubový a individuální rozvoj 
 Vybudování a podpora stabilních mládežnických středisek 
 Upozadění neúměrných trenérských ambic a tlaku na hráče v žákovských 

kategoriích a níže 
 Neopomenout linie rozvoje pro menší a nové kluby mládeže 
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První linie projektu = HCM 
 

Bodový souhrn: 
 Přivést kluby na cestu systematického pravidelného náboru mládeže 
 Zapojit kluby ve výší míře k účasti do náborových akcí ČMSHb 
 Propojit nenásilnou cestou nábory s turnaji pro nejmenší 
 Přispět k nárůstu hráčské základny 
 Provádět edukaci klubových funkcionářů 
 Představovat hokejbal jako zábavnou hru – lpět na zásadách etiky  

 
 
 
 
 

 „Masovost“ hokejbalu 
 Tlak na počet (kvantitu) 
 Upřednostňovat zábavnou formou a všestrannost 
 Nehodnotit dle výsledků na hřišti  

Hokejbalová centra 
mládeže 
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Druhá linie projektu = Akademie 
 

Bodový souhrn: 
 Přivést kluby na cestu systematického práce s mladými hráči 
 Zapojit mladé hráče do mužského soutěžního hokejbalu 
 Propojit nenásilnou cestou akademie s nároky na systematickou 

výchovu „Reprezentantů ČR“ 
 Přispět ke zkvalitnění hráčů a tréninkového procesu 
 Podílet se na edukaci klubových trenérů 
  

 
 
 

 
 Lpět na vnitroklubové spolupráci a kooperaci jednotlivých kategorií 
 Tlak na kvalitu 
 Pravidelná kontrola tréninkového procesu 
 Nehodnotit dle výsledků na hřišti, ale systematiky práce v klubu 

Akademie 
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Vstupní krok do projektu a současně linie rozvoje  
pro „menší a nové kluby“ mládeže 

 

Bodový souhrn: 
 Zapojení je buď vstupním krokem pro zisk statutu HCM nebo je 

dobrovolné pro „menší“ kluby (plní rozvojový význam) 
 Tým odborníků ČMSHb dorazí na pozvání do klubu 
 Představení možnosti náborů, ukázka práce s mládeží atd. 
 Akci v klubu uzavře bilanční seminář 
 Účast je dobrovolná nebo prvním krokem přístupových pohovorů 
  

 
 
 

 
 Náklady na akci jsou hrazeny ze zdrojů ČMSHb 

Mládežnické centrum 
ČMSHb 
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Ukázka loga: 
 

Dvě varianty: 
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Organizační základy projektu 
 

Bodový souhrn: 
 Projekt vede skupina „Centrum hokejbalové mládeže“ (CHM) 
 Tlak na přísné dodržování všech definovaných podmínek 
 Projekt stavěn jako obousměrná spolupráce ČMSHb a klubů, kde obě 

strany mají zájem na spolupráci a rozvoji hokejbalového prostředí 
 Cílem je vyhnout se směřování projektu jako cesty, kdy kluby splní 

podmínky – získaní garantovanou podpory a zde bude spolupráce 
končit!!! 

 Status HCM, Akademie je udělován na soutěžní ročník 
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Návrh plánu realizace 
 

Způsob realizace: 
 Září 2015 – zveřejnění přihlášky 
 Září/listopad 2015 – přístupové pohovory 
 Prosinec 2015 - udělení statutu HCM pro nultý ročník  
 Leden – červen 2016 „nultý ročník HCM“ 
 Leden – červen 2016 přístupové pohovory prvního ročníku 

 
 

Rozpočtový výhled projektu: 
 Rozpočet pro rok 2016 (podpora klubů) – 1 100 000,- kč  
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Děkuji za pozornost 
 
 


