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Uskutečněné akce
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73 akcí  
73  klubů

Měsícnáborů
září 2014

Měsíc náborů je koncept série 
eventových akcí orientovaných 
na seznámení se dětí s 
fotbalem, který je realizován ve 
dvou „náborových měsících“ – 
září a květnu.
Série akcí pro mladé začínající 
fotbalisty a fotbalistky navázala 
na úspěšnou realizaci projektu 
z května roku 2014. Tentokrát 
však akce byly významně 
podpořeny Fotbalovou asociací 
a to jak po finanční, produkční 
i komunikační stránce. Díky 
tomu se tisíce dětí mohly nejen 
seznámit s fotbalem, ale se 
sportováním obecně. 

11,300
zúčastněných dětí

73 akcí pořádaných
73 fotbalovými kluby



Pravidelná publikace psaných 
rozhovorů a videoprofilů na 
kanálech FAČR a kanálech 
mediálních partnerů.
Série příběhů známých 
osobností nejen z fotbalových 
hřišť, ale z veřejného kulturního 
života, má motivovat děti a 
také jejich rodiče. Vzpomínky 
právě na jejich první góly jsou 
oním spojujícím prvkem se 
začínajícími mladými fotbalisty a 
fotbalistkami.

Příklady příběhů:

Příběhy fotbalových 
osobností

 Antonín Panenka

 Zdeněk Grygera

   Tomáš Rosický 
patron projektu

  Jakub Kohák 



FAČR  
branded bottle

Puma strip

Sports bag

Puma ball

Podpořit první fotbalové kroky dětí po zelených 
trávnících chce fotbalová asociace i za pomoci 
fotbalového balíčku. Tento balíček obsahující míč, 
tréninkový dres, sportovní tašku a láhev na pití 
obdrží každý mladý fotbalista a fotbalistka ročníku 
narození 2007. Stačí, aby si o něj rodiče těchto dětí 
zažádali na webové adrese www.mujprvnigol.cz.

Fotbalový
balíček

sportovní 
taška

láhev na pití

míč

certifikát, plakát, fotografie

tréninkový
dres



Fotbalový balíček
• V roce 2014 bylo distribuováno 5 675 balíčků po celé ČR.

•  Vybraným fotbalistům a fotbalistkám rozvezli fotbalové 
balíčky přímo hráči fotbalové reprezentace.

Pavel 
Kadeřábek

David
Limberský

Václav
Pilař

Filip
Novák



Web

Komunikace

15. kolo SYNOT ligy
•  doprovod hráčů v tričkách “Můj první 

gól” (foto).

Direct mail
•  cílený mailing na mladé fotbalisty, 

trenéry a rodiče

Ostatní kanály
• webové stránky SYNOT ligy,
•  oficiální stránky českého fotbalu 

fotbal.cz,
• kanály mediálních partnerů.

Facebook

Youtube TV spot



Celkový počet nových fotbalistů (od 5 do 19 let) v době kampaně (září, říjen) 9,100 
(o 32% více vs. stejné období v roce 2013).
U sedmiletých (letošní ročník 2007), kterým jsme nabídli startovací balíček, byl oproti 
loňsku nárůst o 688 fotbalistů (62%).

Přírůstek (září až říjen 2013)

Přírůstek (září až říjen 2014)
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Série eventových akcí 
orientovaných na seznámení se 
dětí s fotbalem a pořádaných 
samotnými fotbalovými kluby 
se uskuteční i v roce 2015 a to 
v měsících květnu a září. Cílem 
akcí je získávání nových členů. 
FAČR opět podpoří do projektu 
přihlášené kluby materiálně, 
finančně i komunikačně.

   materiální podpora
   finanční podpora
   komunikační podpora

Měsíc 
náborů 2015

Časová osa
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•  FAČR podpoří akce 
v měsíci květen a září 2015 
částkou 4 000 000 Kč.

•  Na území každého OFS 
proběhne jedna akce 
(v Praze min. 4 akce, 
Středočeský min. 7 akcí).

•  FAČR podpoří každou 
akci částkou 10.000 a 
materiálním vybavením od 
firmy PUMA

+  spoluúčast KFS na každou 
akci až 5 000 Kč.

+  spoluúčast OFS na každou 
akci až 2 000 Kč.

Finanční podpora



Každý klub pořádají akci v rámci Měsíce náborů obdrží:

• 15 ks míčů PUMA (vel. č. 3),
• 10+10 ks rozlišovacích trik PUMA,
• 12 ks triček pro patrony akce,
• nafukovací balónky,
• gumové náramky,
• letáky.

Materiální podpora

M, L a XL



Místo konání

Datum a čas

Kontakt

Další informace

Přiveďte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku do našeho fotbalového klubu!

Na nábor vás zve

mujprvnigol.cz
www.fotbal.cz

clenstvi.fotbal.cz

Členství ve FAČR přináší všem členům mnoho výhod a slev

•  Podrobné informace 
o akcích a jejich mapa, 
včetně výstupů z akcí na 
www.mujprvnigol.cz či 
www.fotbal.cz.  

•  Distribuce projektových 
plakátů na kluby skrze PTM. 
(každý kraj 200 ks plakátů 
na každé období).

•  Možnost stažení 
projektových tiskovin na 
www.mujprvnigol.cz, www.
fotbal.cz či na vyžádání 
blazej@fotbal.cz.

•  Seznam akcí bude také 
publikován na kanálech 
mediálních partnerů 
a kanálech FAČR.

Komunikační podpora



•  Garantem TK bude v každém KFS profesionální trenér mládeže.
•  TK by měla proběhnout ve větším okresním městě (náměstí, radnice, hotel, informační centrum, 

atd.).
•  Pro potřeby TK je nutné zajistit kvalitního moderátora a hosty, včetně pozvání všech zástupců 

médií.
•  Zajistit a kontrolovat propagaci v médiích (weby OFS, KFS, Deník, regionální tisk, sociální sítě, 

oblastní TV a další).
•  Tisková konference na území každého KFS k seznámení médií a veřejnosti s konáním Měsíce 

náborů.

Tisková konference
POVINNOSTI POŘADATELE



• zajistit účast minimálně 5 MŠ a ZŠ (1. a 2. třída) z okolí),
• zajistit prostory pro převléknutí dětí a jejich doprovod,
• zajistit pitný režim pro účastníky,
• zajistit ozvučení v průběhu celé akce (hudba + mikrofon),
• zajistit drobné ceny pro děti,
•  zajistit kameramana a fotografa pro pořízení kvalitního videa a fotografií z akce,
•  rozdělit hřiště na stanoviště, kdy každá bude zaměřená, na jinou činnost/dovednost. 

(viz. plánek),
•  na každém stanovišti bude minimálně jeden „patron“. v projektovém tričku.

Produkce akce
POVINNOSTI POŘADATELE 
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  1. hra 2vs2, 3vs3, atd
  2. různé honičky
  3. házení míčkem na cíl
  4. přelézání, podlézání
  5. přetahování
  6. hra 2vs2, 3vs3, atd
  7. obratnost

Schéma akce
(pouze návrh)

  8. skákání v pytli, koloběžka
  9. trampolína
10.   kreslení sportovní tématiky
     a další..



•  Vložit video z akce na YouTube či zaslat 
přes webové uložiště (www.uschovna.cz, 
www.wetransfer.com, a jiné) – odkaz zaslat 
na blazej@ fotbal.cz.

  •   délka videa 2-10 minut (obsahovat by 
mělo záběry z průběhu akce, rozhovory 
s organizátory, hosty, dětmi, atd.). 

•  Poslat krátký článek z akce s přiloženými min. 10 
fotografiemi na blazej@fotbal.cz.

•  Zajistit publikaci výstupů z akce v regionálních 
médiích.

• Zaslat vyúčtování akce (doklady + soupis položek 
pro FAČR) na adresu PTM příslušného kraje

Výstupy z akce
POVINNOSTI POŘADATELE 



• barevné mety,
• pitný režim, občerstvení,
•  Ceny – medaile, diplomy, upomínkové předměty, dárky,
•  odměna pořadatelům, patronům, atd.,
•  zajištění moderátora a ozvučení akce,
•  služby kameramana a fotografa,
•  cestovné pro MŠ a ZŠ,
• náklady na tisk a propagaci.

Doporučené výdaje



Jak přihlásit svou akci?
•  Zaslat propozice a předběžný rozpočet akce na PTM.
•  Žádost musí být podána do 5.4.2015 (na květen), či do 

9.8.2015 (na září).
•  Veškeré náležitosti zaslat v jednom e-mailu na adresu 

PTM kraje.
•  Předmět e-mailu Měsíc náborů – žádost NÁZEV KLUBU.
•  Žádosti budou vyhodnoceny do 12.4.2015, resp. 16.8.2015 

a info zasláno na dané kluby.
• Za výběr klubu v OFS je zodpovědný PTM kraje.
•  Finance budou zaslány klubům skrze KFS na základě 

vyúčtování akce zaslaného PTM.

Podání žádosti na 
konání akce



Odměnou pro nově registrovaného hráče 
je iniciační fotbalový balíček se základními 
sportovními potřebami.

Základní podmínkou získaní balíčku je 
registrace na webu www. mujprvnigol.cz.

Balíček je určený pouze pro malé fotbalisty 
a fotbalistky ročníku narození 2007 
(v sezoně 2014/2015).

Iniciační fotbalový 
balíček

sportovní 
taška

láhev na pití

míč

certifikát, plakát, fotografie

tréninkový
dres



Ředitel Grassroots oddělení:
Mgr. Otakar Mestek – mestek@fotbal.cz

Grassroots manažer:
Mgr. Michal Blažej – blazej@fotbal.cz

Projekt “Můj první gól”:
Vojtěch Šišma – vojtech.sisma@2score.cz

Kontakty



mujprvnigol.cz


