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Podání žádosti na konání akce
Jak přihlásit svou akci?

• �Kontaktujte�Grassroots�trenéra�mládeže�vašeho�kraje�(GTM�KFS),� 
viz.�kontakty�na�dalším�snímku.

•��Žádost�o�konání�akce�lze�zaslat�také�přes�přihlašovací�formulář� 
na�nabory.mujprvnigol.cz

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

•��Žádosti�budou�následně�vyhodnoceny�a�informace�zaslány�na�vybrané�
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) Michal Kolčava�(Liberecký�KFS)�-�603�844�534,�kolcava@fotbal.cz

2) Jan Štefko (Ústecký�KFS)�-�606�683�407,�stefko@fotbal.cz

3) Ladislav Buday (Karlovarský�KFS)�-�731�125�149,�buday@fotbal.cz

4) Pavel Hudeček�(Plzeňský�KFS)�-�731�452�995,�hudecek@fotbal.cz

5) Pavel Pulec�(Jihočeský�KFS)�-�723�661�219,�pulec@fotbal.cz

6) Milan Kormaník (Středočeský�KFS)�-�724�112�661,�kormanik@fotbal.cz

7) Luboš Zákostelský�(Pražský�KFS)�-�604�875�827,�zakostelsky@fotbal.cz

FAČR: Michal Blažej 
604 635 667
blazej@fotbal.cz

8) Jan Míl (Královéhradecký�KFS)�-�603�522�967,�mil@fotbal.cz

9) Jiří Kovárník (Pardubický�KFS)�-�776�304�804,�kovarnik@fotbal.cz

10) Stanislav Duben�(Vysočina�KFS)�-�728�517�829,�duben@fotbal.cz

11) Lukáš Staroba�(Olomoucký�KFS)�-�739�637�848,�staroba@fotbal.cz

12) Radim Zajíc�(Moravskoslezský�KFS)�-�739�067�134,�zajic@fotbal.cz

13) Stanislav Schwarz�(Jihomoravský�KFS)�-�734�447�990,�schwarz@fotbal.cz

14) Petr Zapletal (Zlínský�KFS)�-�605�251�704,�zapletal@fotbal.cz
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Podmínky a podpora akce

•��Minimálně�50�zúčastněných�dětí�ze�2�a�více�MŠ�nebo�ZŠ

•��Finanční�příspěvek�10.000,-�Kč�(organizace�akce,�doprava,�pitný�režim,�sportovní�vybavení�
pro�kategorie�přípravek,�atd.)

•��200�ks�gumové�náramky

•��Letáky,�plakáty,�informace�pro�rodiče�dětí

•��2x�plastová�cedule�RESPEKT,�formát�A1

•��Případné�další�propagační�předměty



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.

•��Dopisy�pro�rodiče�a�další�informace�
pošlete�ideálně�přes�učitele�přítomné�
na�akci,�případně�je�do�školy�doneste

NEBO

� �letáky�předejte�dětem�na�náborové�akci��
� �tak,�aby�je�mohly�přinést�domů�rodičům,�
� �ideálně�např.�dárkový�balíček/taška�
� �s�cenami,�sladkostmi�a�letákem.

Vážení rodiče,

Vaše dítě dnes zažilo možná první fotbalový trénink ve svém životě. Byl to pro něj den plný 
radosti, společných chvil s kamarády, ale hlavně sportu a pohybu, který je pro jeho další vývoj 
velmi důležitý. 

Díky němu se bude moci všeobecně pohybově rozvíjet a užije si spoustu zábavy a radosti 
v kolektivu, navíc sport skvěle formuje i osobnost a charakterové vlastnosti. Na začátku kariéry 
může Vašemu dítěti pomoci projekt Můj první gól, který je zaměřen právě na rozvoj 
kariéry začínajících fotbalistů a fotbalistek.

Na stránkách mujprvnigol.cz najdete spoustu rad a inspirací do fotbalových 
začátků. Zjist íte tam například informace o tom, jak by Vaše dítě mělo 
trénovat, jak se stravovat anebo si společně můžete poslechnout příběh 
některé z významných českých fotbalových osobností.

Jako kapitán české fotbalové reprezentace věřím, že společně probudíme 
ve Vašem dítěti vášeň pro sport a pokud si vybere fotbal, budu jedině rád, 
protože je to krásná hra. A kdo ví, třeba jej jednou přivítáme u nás, 
v reprezentačním výběru se lvíčkem na prsou. 
Ať už cesta Vašeho potomka povede kamkoliv, přeji Vám 
do ní spoustu energie a třeba někdy na fotbale na viděnou!
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Kontakt na nejbližší klub:

HLEDÁME FOTBALOVÉ 
HVĚZDIČKY

Na nábor vás zve  

a Fotbalová asociace České republiky

Přiveďte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku do našeho 
fotbalového klubu a nastartujte jeho cestu ke hvězdám!

Místo konání

Datum a čas

Kontakt

Další informace

is.fotbal.cz

nabory.mujprvnigol.cz

Kluci a holky, fotbalová rodina FAČR se na vás těší mujprvnigol.cz

Vyberte si klub ve svém okolí a kontaktujte jeho vedení nebo trenéra.

Vezměte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku na trénink.

Podpořte a dodejte svému dítěti sebevědomí v novém prostředí.

Ve spolupráci s klubem vyřiďte členství ve FAČR a vašem novém klubu.

V informačním systému FAČR na is.fotbal.cz můžete kdykoli zkontrolovat, 
zda je již členství aktivní.

Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého malého fotbalistu nebo fotbalistku 
podporujte v dalším růstu a buďte dobrým a slušným fotbalovým fanouškem.
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Jste rozhodnuti 
zaregistrovat svého

fotbalistu nebo 
fotbalistku jako 

člena FAČR?

Strava fotbalistů přináší rodičům 
a malým fotbalovým nadějím 

osvětu o správné výživě. Ta má 
totiž výrazný vliv nejen na sportovní 

výkony, ale i na fotbalistův 
každodenní život.

strava.mujprvnigol.czstrava.mujprvnigol.czstrava.mujprvnigol.cz

nabory.mujprvnigol.cznabory.mujprvnigol.cznabory.mujprvnigol.cz



POVINNOSTI POŘADATELE



Organizace akce
povinnosti pořadatele

•�zajistit�účast�minimálně�2�MŠ�nebo�ZŠ�(1.�a�2.�třída),�min.�50�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,�moderátor,�mikrofon),

•�zajistit�drobné�ceny�pro�děti

•��zajistit�pořízení�fotografi�í,�případně�i�videa�z�akce�

•��rozdělit�hřiště�na�stanoviště,�kdy�každé�bude�zaměřené�na�jinou�
činnost/dovednost

•��na�každém�stanovišti�bude�minimálně�jeden�„patron“�

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

•��předat�dětem�nebo�učitelkám�informace�pro�rodiče�
a�kontakty�na�klub

•��Zajistit�navazující�1-2�tréninky,�kam�mohou�s�dětmi�přijít�
i�rodiče�a�zkusit�si�opravdový�trénink
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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..

PŘÍSPĚVEK FAČR 10 000 Kč



3.

1.

2.

náborová akce pro děti z MŠ a ZŠ

klubový trénink, dítě + rodiče

členství 
+ registrace hráče

Doporučený postup
pro získávání nových dětí do klubu



Umístit�pop-out�banner(y)�(dodá�GTM)�s�logem�projektu�na�viditelném�místě�akce,�
POKUD�JSOU�K�DISPOZICI

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

Zajištění�distribuce�dopisů�pro�rodiče,�ideálně�přes�učitelky�MŠ�a�ZŠ.

Využití�triček�pro�pořadatele�(dodá�GTM)�s�logem�na�akci�
„Měsíce�náborů“,�POKUD�JSOU�K�DISPOZICI

Přes�formulář�na�mujprvnigol.cz�/�Měsíc�náborů�poslat�hodnotící�
zprávu�z�akce�rozsahu�cca�10�vět�(prosíme�o�důraz�na�jazykovou�
kvalitu)�s�přiloženými�fotografi�emi.

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

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Propagace a výstupy

Umístit�pop-out�banner(y)�(dodá�GTM)�s�logem�projektu�na�viditelném�místě�akce,�

Umístění�plakátu�„Měsíc�náborů“�(dodá�GTM)�s�logem�na�klubové�

Zajištění�distribuce�dopisů�pro�rodiče,�ideálně�přes�učitelky�MŠ�a�ZŠ.

Využití�triček�pro�pořadatele�(dodá�GTM)�s�logem�na�akci�

Přes�formulář�na�mujprvnigol.cz�/�Měsíc�náborů�poslat�hodnotící�
zprávu�z�akce�rozsahu�cca�10�vět�(prosíme�o�důraz�na�jazykovou�

povinnosti pořadatele



Vyúčtování akce
• Po�přihlášení�akce�u�GTM�KFS�zašlete�informace�k�objednávce�

(IČ,�název�klubu,�adresa)�na�email�blazej@fotbal.cz

• Nejpozději�do�14�dnů�od�skončení�akce�zašlete�na�FAČR�fakturu�
a�oskenované�související�doklady�na�email�dotace@fotbal.cz

• Předmět�emailu�Měsíc�náborů�ZÁŘÍ�2020�–�vyúčtování�/�Název�klubu

Fakturační údaje:

Text faktury: Fakturujeme�Vám�organizační�zajištění�akce�
Měsíc�Náborů�–�září�2020�na�základě�objednávky�č.�xxx/2020

Číslo faktury a Variabilní symbol dle potřeb klubu

Fotbalová�asociace�České�republiky
Atletická�2474/8
169�00�Praha�6
IČ:�00406741
DIČ:�CZ00406741

Vyúčtování akce
Po�přihlášení�akce�u�GTM�KFS�zašlete�informace�k�objednávce�

Nejpozději�do�14�dnů�od�skončení�akce�zašlete�na�FAČR�fakturu�
dotace@fotbal.cz

Předmět�emailu�Měsíc�náborů�ZÁŘÍ�2020�–�vyúčtování�/�Název�klubu

Fakturujeme�Vám�organizační�zajištění�akce�
Měsíc�Náborů�–�září�2020�na�základě�objednávky�č.�xxx/2020

Číslo faktury a Variabilní symbol dle potřeb klubu

VŠECHNY ÚČTOVANÉ POLOŽKY MUSÍ PROKAZATELNĚ SOUVISET S ORGANIZACÍ AKCE



Doporučené výdaje

•�míče,�rozlišovací�trika,�barevné�mety,�tyče,�atd.
•�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



Akce bez finanční podpory FAČR

JAK USPOŘÁDAT NÁBOROVOU AKCI?
•�Zvolte�místo,�termín�a�čas�akce

•�Zajistěte�organizační�tým

•�Kontaktujte�místní�a�blízké�MŠ�a�ZŠ�s�pozvánkou�k�účasti�dětí

•�Kontaktujte�GTM�vašeho�kraje�a�okresu

•�Zpropagujte�akci�na�webu�klubu,�nástěnkách,�v�základních�a�mateřských�školách,� 
� �v�místních�médiích�a�sdělovacích�prostředcích

•�K�propagaci�můžete�využít�oficiální�materiály�projektu�Měsíc�náborů�(plakáty,�letáky,�atd.)

•�Připravte�si�schéma�akce,�přidělte�role�patronům,�zajistěte�fotografa�a�kameramana,� 
� �nakupte�občerstvení�pro�děti

•�Pozvěte�případné�hosty�(známé�osobnosti,�starosta�obce,�atd.)

•�Zajistěte�případné�ozvučení�a�moderátora

•�Zajistit�navazující�1-2�tréninky,�kam�mohou�s�dětmi�přijít�i�rodiče�a�zkusit�si�opravdový�trénink

(rady�a�tipy�pro�kluby�na�pořádání�náborové�akce)

PŘIPRAVTE SI I VARIANTU AKCE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ, POKUD JE TO MOŽNÉ



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 úseku FAČR
Mgr.�Otakar�Mestek�I�mestek@fotbal.cz�I�603�556�245

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

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



www.mujprvnigol.cz


