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Podání žádosti na konání akce
Jak přihlásit svou akci?

•  Kontaktujte GTM vašeho kraje, viz. kontakty na dalším snímku.

•  Žádost musí být podána nejpozději do konce předchozího měsíce, tzn. 

dubna a srpna. O přidělení organizace rozhodne pořadí zaslaných žádostí. 

Po těchto termínech není zaručeno zařazení mezi podpořené projekty.

•  Předmět e-mailu Měsíc náborů – žádost NÁZEV KLUBU.

•  Žádosti budou následně vyhodnoceny a informace zaslány na dané kluby.

• Za výběr klubu v OFS je při více žádostech ze stejného OFS 

    odpovědný GTM kraje.

•  Finance budou klubům zaslány ze strany FAČR na základě vyúčtování akce 

dle zaslaných pokynů pro vyúčtování

•  Materiály pro inspiraci (články, fotky, videa) z akcí od roku 2014 naleznete 

na www.mujprvnigol.cz.



Kontakty

1) Jiří Štol – 739 547 302, stol@fotbal.cz

2) Jan Štefko – 606 683 407, stefko@fotbal.cz

3) Ladislav Buday - 731 125 149, buday@fotbal.cz

4) Pavel Hudeček - 731 452 995, hudecek@fotbal.cz

5) Pavel Pulec - 723 661 219, pulec@fotbal.cz

6) Milan Kormaník - 724 112 661, kormanik@fotbal.cz

7) Luboš Zákostelský - 604 875 827, zakostelsky@fotbal.cz

FAČR: Michal Blažej 

604 635 667

blazej@fotbal.cz

8) Jan Míl - 603 522 967, mil@fotbal.cz

9) Jiří Kovárník - 776 304 804, kovarnik@fotbal.cz

10) Stanislav Duben - 728 517 829, duben@fotbal.cz

11) Oldřich Vitonský - 777 190 853, vitonsky@fotbal.cz

12) Radim Zajíc - 739 067 134, zajic@fotbal.cz

13) Stanislav Schwarz - 734 447 990, schwarz@fotbal.cz

14) Petr Zapletal - 605 251 704, zapletal@fotbal.cz
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Podpora FAČR

Každý klub pořádající akci v rámci Měsíce náborů obdrží:

• finanční příspěvek 10 000 Kč,

• 15 ks míčů PUMA (vel. č. 3),

• 10 ks rozlišovacích trik PUMA,

• 12 ks triček pro patrony akce,

• nafukovací balónky,

• gumové náramky,

• letáky, plakáty

• případné další propagační předměty.

M, L a XL



Komunikační podpora

•  Plakáty formátu A3 a A2 ke stažení 

na www.mujprvnigol.cz.

•  Dále jsou vytištěné plakáty A2 k dispozici 

u krajských GTM.

•  Využití na stadionech, hřištích, veřejných 

prostorách, základních a mateřských školách 

a školkách s vyplněním klubových údajů 

a informacemi o akci.

•  Letáky formátu A5 ke stažení  

na www.mujprvnigol.cz.

•  Dále jsou vytištěné letáky A5 předány 

GTM na každou akci  

v počtu 200 ks.

•  Na letáky uveďte kontaktní údaje  

na klub, aby vás mohli kontaktovat rodiče.

•  Letáky předejte dětem na náborové 

akci tak, aby je mohly přinést domů 

rodičům, ideálně např. dárkový 

balíček/taška s cenami, sladkostmi 

a letákem.



POVINNOSTI POŘADATELE



Organizace akce
POVINNOSTI POŘADATELE

• zajistit účast minimálně 3 MŠ a ZŠ (1. a 2. třída) z okolí, cca 100 dětí

• pro účast většího počtu dětí směřovat akce na dopoledne,

• na akci se snažit zvát celé třídy i s pedagogickým dozorem,

• 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 každé bude zaměřené na jinou činnost/
dovednost,

•  na každém stanovišti bude minimálně jeden „patron“ v projektovém tričku,

• rozmístit po hřišti 2 pop out bannery s logy projektu (k dispozici u GTM)
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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..



a) Umístit 2 ks pop-out bannerů (dodá GTM) s logem na viditelném místě akce.

b) Umístění plakátu „Měsíc náborů“ (dodá GTM) s logem na klubové či obecní/městské vývěsce.

c) Rozdávání letáků „Měsíc náborů“ (dodá GTM) s logem  dětem, které se zúčastní akce.

d) Využití fotbalových míčů (dodá GTM) s logem na akci „Měsíce náborů“.

e) Využití rozlišovacích dresů (dodá GTM) s logem na akci „Měsíce náborů“.

f) Využití triček pro pořadatele (dodá GTM) s logem na akci „Měsíce náborů“.

g) Umístit intro a outro do video výstupu z akce „Měsíce náborů“. 
 Intro a outro ke stažení na http://mujprvnigol.cz/14-ke-stazeni.html.

Nesplní-li pořadatel tuto povinnost, zaniká mu nárok
na finanční a materiální podporu ze strany FAČR.

Povinnosti pořadatele
při propagaci akce



Výstupy z akce
POVINNOSTI POŘADATELE

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

• Délka videa 2 - 5 minut (obsahovat by mělo záběry z průběhu akce, rozhovory 
s organizátory, hosty, dětmi, atd.).

• Na začátek i konec videa musí být vloženy oficiální znělky projektu a partnera, které 
jsou k dispozici ke stažení na www. mujprvnigol.cz / Měsíc náborů / Ke stažení.  
Na začátek videa * Intro Měsíc náborů (MOV; 100 MB) a na závěr videa pak  
* Outro Měsíc náborů (MOV; 100 MB).

• Poslat krátkou hodnotící zprávu z akce v jednotném formuláři, článek ve zprávě 
rozsahu cca 10 vět, na e-mail blazej@fotbal.cz (důraz na základní obsahovou 
i jazykovou kvalitu, článek má sloužit k další propagaci akce i klubu).

• Společně s článkem zaslat 5-10 fotografií z akce, z nichž jedna bude hromadná všech zúčastněných dětí a organizátorů.

• Zajistit publikaci výstupů z akce v regionálních médiích a na webu klubu.

• Hodnotící zprávu na oficiálním formuláři, fotografie a video je nutné zaslat do 7 dnů od skončení akce 
na e-mail blazej@fotbal.cz

• Vyúčtování akce bude probíhat v prostředí IS systému FAČR a bude se řídit samostatnými pokyny ze strany FAČR,  
které budou zaslány na klubem uvedený kontaktní e-mail.



Doporučené výdaje
• barevné mety, tyče

• pitný režim, občerstvení, sladkosti,

•  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,

• pronájem hřiště, sportoviště (max. 25 % z dotace)

VŠECHNY ÚČTOVANÉ POLOŽKY MUSÍ PROKAZATELNĚ SOUVISET S ORGANIZACÍ AKCE



Ocenění UEFA

Gold prize winner in the
UEFA Grassroots Week Awards 
 
Best Grassroots Project category 2015

Staňte se i vy součástí nejlepšího Grassroots 
projektu za rok 2015 zvoleného UEFA.



Kontakty

Vedoucí Grassroots oddělení:
Mgr. Otakar Mestek I mestek@fotbal.cz I 603 556 245

Grassroots manažer:
Mgr. Michal Blažej I blazej@fotbal.cz I 604 635 667

Projekt “Můj první gól”:
info@mujprvnigol.cz



www.mujprvnigol.cz


