
PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Dotazník „Neberte nám naši hru“ 

NEBERTE  NÁM  NAŠI  HRU  –  DOTAZNÍK  

 

 Vážení fotbaloví přátelé, 

Pražský fotbalový svaz se ve své činnosti velmi orientuje na projekty zaměření na mládež. Jedním z nich je projekt „Neberte nám 

naši hru“, na jehož třetím ročníku právě pracujeme. Projekt se zaměřuje na nevhodné chování rodičů při utkáních a turnajích 
mladých fotbalistů. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je nalézt příležitosti pro vylepšení 

projektu. 

Dotazník Vám nezabere více než pět minut a velice nám jeho vyplněním pomůžete. 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci. 

Pražský fotbalový svaz 

 

1. Vnímáte nevhodné chování rodičů (tj. používání vulgárních výrazů, křik) při utkáních dětí jako problém 

současné doby? (1 – ano 2 – spíše ano, 3 – nevím, 4 – spíše ne, 5 – ne) 

 

1 2 3 4 5 

   

2. Odkud znáte projekt „Neberte nám naši hru“ (NNNH)? 

a) z utkání/turnajů mého dítěte (promotým…) 

b) od vedení klubu, kde hraje mé dítě 

c) z médií 

d) z webových stránek www.nebertenamnasihru.cz 

e) projekt „Neberte nám naši hru“ neznám 

f) Jiné:………………………………………………………….. 

(V případě, že zvolíte možnost e), tak ve vyplňování dotazníku nepokračujte) 

3. Myslíte si, že projekty typu „Neberte nám naši hru“ mohou přispět ke zlepšení chování rodičů při utkáních dětí? 

(1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – nevím, 4 – spíše ne, 5 – ne) 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Podepsal/a jste tzv. „Kodex slušného rodiče“? 

a) Ano  b) Ne  

(v případě, že zvolíte možnost b), tak pokračujte otázkou č. 7) 

5. Jakým způsobem jste podepsal/a tzv. „Kodex slušného rodiče“? 

a) Osobně při akci promotýmu NNNH   b) online na webových stránkách www.nebertenamnasihru.cz 

 

6. Kdo Vás informoval o tzv. „Kodexu slušného rodiče“? 

a)  promotým „Neberte nám naši hru“ 

b)  klub, ve kterém hraje mé dítě 

c) webové stránky www.nebertenamnasihru.cz 

d) příbuzný či známý 

e) jiné:…………………………………………………….. 

 

7. Navštívil/a jste webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz? 

a) Ano  b) Ne 

(v případě, že zvolíte možnost b) tak pokračujte na otázku č. 10) 

8. Jak hodnotíte přehlednost webu www.nebertenamnasihru.cz?  

a) výborná b) velmi dobrá c) dobrá d) uspokojivá e) neuspokojivá  

   

9. Jak hodnotíte obsah webu www.nebertenamnasihru.cz?  

a) výborný b) velmi dobrý c) dobrý d) uspokojivý e) neuspokojivý     
    

 

10. Vyjmenujte partnery projektu? 



……………………………………………………………………… 

11. Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč klubu AC Sparta Praha, který? 

a) Tomáš Vaclík b) Václav Kadlec c) Marek Matějovský d) Ladislav Krejčí 

 

12. Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč FK Dukla Praha, který? 

a) Ondřej Vrzal  b) Patrik Gedeon   c) Filip Rada d) Zbyněk Pospěch 

 

13. Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč SK Slavia Praha, který? 

a) Karol Kisel  b) Marcel Gecov   c) Ondřej Petrák d) Milan Škoda 

 

14. Jaké zvíře je maskotem Pražského fotbalového svazu, který se objevil na všech akcích promotýmu v rámci 

projektu Neberte nám naši hru? 

……………………………………………………………………… 

15. Viděl/a jste TV spot projektu „Neberte nám naši hru“? (pozn. spot s chlapcem, kterému otec vynadá) 

a) Ano b) Ne 

 

16. Navštívil promotým „Neberte nám naši hru“  utkání/turnaj Vašeho dítěte či příbuzného? 

a) Ano b) Ne              

(v případě, že zvolíte možnost b), tak pokračujte otázkou č. 21) 

17. Jak byste ohodnotil/a práci promotýmu na akci (vystupování, komunikace apod.)? 

a) výborná b) velmi dobrá c) dobrá d) uspokojivá e) neuspokojivá     

  

18. Využil/a jste možnost stažení fotografií s Vaším dítětem z utkání/turnaje, které navštívil promotým, z webu 

www.nebertenamnasihru.cz? 

a) Ano b) Ne 

 

19. Obdržel/a jste od promotýmu vstupenky na utkání Gambrinus ligy? 

a) Ano b) Ne 

(v případě, že zvolíte možnost b), tak pokračujte otázkou č. 21) 

20. Navštívil/a jste následně dané utkání? 

a) Ano b) Ne 

 

21. Ocenil/a byste možnost získání vstupenek na utkání Gambrinus ligy pro Vás a příp. Vaše dítě? 

a) Ano b) Ne 

22. Jste? 

a) Muž b) Žena 

 

23. Kolik je Vám let? 

            a) 18 - 24 b) 25 - 34 c) 35 – 44 d) 45 – 54 e) 55 – 64 f) 65 a více 

24. Jaké je Vaše dosažení vzdělání? 

a) základní b) středoškolské c) středoškolské s maturitou d) vyšší odborné e) vysokoškolské 

 

25. Jaké je PSČ Vašeho bydliště? 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha č. 2: Neberte nám naši hru 2013 - časový harmonogram projektových 

činností 

 

Březen   

1. týden sestavení promo-týmu, výběr patronů projektu 

2. týden oslovení prvoligových týmů, pořízení materiálního vybavení pro akce 

3. týden příprava prezentace partnerů, vytvoření harmonogramu akcí 

4. týden zajištění výroby projektových triček a tiskovin 

Duben   

1. týden 

zajištění maskota, zajištění fotografa a kameramana, příprava turnaje "Neberte nám 

naši hru" 

2. týden 

aktualizace webových stránek projektu, výběr odborníka na problematiku sport. 

psychologie 

3. týden komunikace s pražskými kluby 

4. týden 

vydání tiskové zprávy, realizace projektových akcí, průběžné plnění webových 

stránek obsahem 

Květen   

1. týden 

komunikace s prvoligovými pražskými kluby, realizace projektových akcí, průběžné 

plnění webvých stránek obsahem 

2. týden 

realizace projektových akcí, komunikace s pražskými kluby, komunikace s 

prvoligovými pražskými kluby 

3. týden 

realizace projektových akcí, komunikace s pražskými kluby, komunikace s 

prvoligovými pražskými kluby 

4. týden 

realizace projektových akcí komunikace s pražskými kluby, komunikace s 

prvoligovými pražskými kluby 

Červen   

1. týden   

2. týden 

pořízení rozhovoru s odborníkem a jeho prezentace v médiích, komunikace s 

pražskými kluby 

3. týden pořádání turnaje "Neberte nám naši hru", realizace projektových akcí 

4. týden   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Příloha č. 3: Neberte nám naši hru 2013 – harmonogram akcí 

NEBERTE NÁM NAŠI HRU 2013 – HARMONOGRAM AKCÍ 

Datum Soutěž Čas Kategorie Domácí Hosté Hřiště 

27.4. MINI CUP – ročník 2006  ČAFC 

28.4. G3A 9:00 St. Př. Slavia ČAFC Slavia 

28.4. G3B 10:30 St. Př. Slavia ČAFC Slavia 

28.4. H3G 12:30 Ml. Př. Slavia - dívky Královice Slavia 

1.5. Turnaj dívek – začátek 9:00 Slavia 

4.5. H3A 9:00 Ml. Př. Háje Sparta Schulhoffova 

4.5. H3J 9:15 Ml. Př Dukla Jižní 

Město 

Hrdlořezy Schulhoffova 

4.5. H3B 10:45 Ml. Př Háje Sparta Schulhoffova 

4.5. G3C 12:45 St. Př. Háje Kunratice Schulhoffova 

5.5. H3B 8:00 Ml. Př. Braník Tempo Braník 

5.5. G3B 9:45 St. Př. Braník Tempo Braník 

5.5. H3A 11:30 Ml. Př. Braník Tempo Braník 

5.5. G3A 13:30 St. Př. ČAFC Admira ČAFC 

5.5. H3B 15:00 Ml. Př. ČAFC Admira ČAFC 

8.5. Turnaj Meteor – ročník 2002 Meteor 

11.5. H3A 9:00 Ml. Př. Bohemians 

1905 

Viktoria 

Žižkov 

Hrdlořezy 

11.5. H3B 10:30 Ml. Př. Bohemians 

1905 

Viktoria 

Žižkov 

Hrdlořezy 

12.5. H3F 9:00 Ml. Př. Střešovice Vinoř Střešovice 

12.5. G3F 12:30 St. Př. Střešovice  Horní 

Měcholupy 

Střešovice 

12.5. G3E 14:00 St. Př Střešovice Zlíchov Střešovice 

18.5. H3H 9:15 Ml. Př. Přední 

Kopanina 

Aritma Přední 

Kopanina 

18.5. G3I 10:45 St. Př. Přední 

Kopanina 

Chabry Přední 

Kopanina 

19.5. H3F 10:00 Ml. Př. Xaverov Střešovice Horní 

Počernice 

19.5. G3F 11:15 St. Př. Xaverov Čakovice Horní 

Počernice 

25.5. H3F 9:00 Ml. Př. Třeboradice Union 

Žižkov 

Třeboradice 

25.5. H3I 11:15 Ml. Př. Třeboradice Kyje Třeboradice 

25.5. H3H 13:00 Ml. Př. Zličín Aritma Zličín 

25.5. G3I 14:30 St. Př. Zličín Podolí Zličín 

26.5. H3G 15:30 Ml. Př. Dolní Počernice Vršovice Dolní 

Počernice 

26.5. G3D 17:00 St. Př. Dolní Počernice Bohnice Dolní 

Počernice 

15.6. Turnaj Aritma – ročník 2002 Aritma 

16.6. Turnaj „Neberte nám naši hru „ – Ml. Př. + St. Př. Motorlet 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



Příloha č. 4: Logo projektu „Neberte nám naši hru“ 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 

 

Příloha č. 5: Neberte nám naši hru 2013 – přední strana 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 6: Neberte nám naši hru 2013 – karta pro rodiče (zadní strana) 

Příloha č. 7: Neberte nám naši hru 2013 – karta pro děti (zadní strana) 

  
 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 8: Neberte nám naši hru 2013 – Kodex slušného rodiče 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 9: Dokument „Neberte nám naši hru“ – informace o projektu 

                                                                                                                                              

Neberte nám naši hru 
 

Přestože sportovní preference českých dětí vlivem mnoha nových sportovních odvětví 

časem výrazně kolísají, stále se můžeme spolehnout na jednu jistotu. Tou nejoblíbenější 

činností na venkovních hříštích, ve sportovních halách a také ve školních tělocvičnách 

nadále zůstává fotbal. Nejoblíbenější sport planety si drží svou pozici také v českém 

prostředí, na českých hřištích můžeme vidět desetitisíce malých sportovních nadšenců, 

pro které jsou hlavními hrdiny ligoví fotbalisté nebo dokonce reprezentanti v čele 

s Petrem Čechem nebo Tomášem Rosickým.  

Také Pražský fotbalový svaz registruje ve svých oficiálních strukturách tisíce nadějných 

fotbalistů a fotbalistek, ke kterým se každý rok přidávají noví milovníci kulatého 

nesmyslu. Fotbal je pro většinu dětí prvním sportem, se kterým se ve svém životě 

setkají. Ať se již v životě rozhodnou pro jakékoliv sportovní odvětví nebo se vydají 

zcela jinou cestou, základní principy získané v tomto fotbalovém počátku je formují 

během celého života.  

Ne vždy však fotbal přináší dětem pouze radost. Přestože sport ze své podstaty 

vyzdvihuje myšlenky fair play, podporuje týmového ducha a pomáhá dětem s prvotní 

integrací i socializací, setkáváme se často na fotbalových utkáních těch nejmenších se 

zarážející jevy, které berou dětem chuť do hry a sportu jako takového.  

Snahou o dosažení okamžitých výsledků, přehnaným důrazem na výkony jednotlivců a 

potlačením myšlenky fair play, se u dětí postupně se vytrácí úcta ke spoluhráčům, 

protihráčům i rozhodčím. Zároveň se tak vytrácí to základní, s čím mladí fotbalisté a 

fotbalistky přicházejí na první trénink – touhou zahrát si fotbal, najít v kolektivu 

společné kamarády a v neposlední řadě vysloužit si pochvalu od trenérů či rodičů. Právě 

rodiče jsou přitom těmi, kteří, často nevědomky, stojí na pomyslném žebříčku 

negativních emocí na samém vrcholu. 

Iniciativa „Neberte nám naši hru“ nemá za cíl celkově změnit prostředí na pražských 

fotbalových turnajích, má však ukázat možnou cestu a především pak rozpoutat debatu 

na toto téma.  

Součástí kampaně je také soutěž pro jednotlivé fotbalové kluby v Praze o fotbalové 

vybavení pro nejmenší fotbalisty, kterých se iniciativa přímo dotýká. Rodiče, jež 

podepíší „Kodex slušného rodiče“, mohou při jeho podpisu na internetových stránkách 

www.nebertenamnasihru.cz zadat klub, kde působí jejich potomek. Kluby s největším 

počtem podpisů pod kodexem pak získají voucher na nákup fotbalového vybavení Nike 

pro mládežnické týmy na e-shopu www.extrafotbal.cz.  

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 10: Placky pro děti 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 

 

Příloha č. 11: Neberte nám naši hru 2013: Ukázka inzerce v bulletinu 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 12: Nástup hráčů s dětmi při utkání SK Slavia Praha – SK Dynamo 

České Budějovice 

 

Zdroj: www.nebertenamnasihru.cz 

 

Příloha č. 13: Rozhovor se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou (Pražský 

deník – 12. 6. 2013) 

 

Zdroj: Pražský deník, 12.6.2013



 

Příloha č. 14: Neberte nám naši hru 2013 – mediální výstupy 

Úvodní tisková zpráva 
  

Média datum titulek 

www.fotbalpraha.cz  1.5.2013 Děti prosí rodiče: "Neberte nám naši hru" 

www.nebertenamnasihru.cz  
26.4.2013 

Tři kapitáni, Tři osobnosti, Jeden projekt "Neberte nám naši 

hru" 

http://fotbal.idnes.cz/ 26.4.2013 
Matejovský, Kisel a Gedeon se stali patrony akce Neberte 

nám naši hru 

http://isport.blesk.cz/ 29.4.2013 
Neberte nám naši hru, žádají rodiče kapitáni Matejovský, 

Kisel a Gedeon 

http://gliga.habsczech.com/ 26.4.2013 
Tři kapitáni. Tři osobnosti. Jeden projekt. "Neberte nám naši 

hru" 

http://fotbal.hattrick.cz/ 30.4.2013 
Tři kapitáni. Tři osobnosti. Jeden projekt. "Neberte nám naši 

hru" 

http://www.prazskypatriot.cz/  
2.5.2013 Malí fotbalisté prosí rodiče: Neberte nám naši hru! 

   
Neberte nám naši hru 2013 na webových stránkách prvoligových klubů  

Média datum titulek 

www.sparta.cz  
28.4.2013 

Marek Matějovský jedním z patronů projektu "Neberte nám 

naši hru" 

www.slavia.cz  
29.4.2013 Karol Kisel patronem projektu "Neberte nám naši hru" 

www.fkdukla.cz  
26.4.2013 

Tři kapitáni. Tři osobnosti. Jeden projekt. "Neberte nám naši 

hru" 

   
Rozhovor s paní Evou Šauerovou 

 
Média datum titulek 

www.fotbalpraha.cz  
12.6.2013 

"Je skvělé, že PFS upozorňuje na problém, o kterém se 

nemluví", říká Eva Šauerová 

www.nebertenamnasihru.cz  
12.6.2013 

"Je skvělé, že PFS upozorňuje na problém, o kterém se 

nemluví", říká Eva Šauerová 

http://fotbal.idnes.cz/ 15.6.2013 
Nejhorší je ponižování, říká psycholožka o chování rodičů 

při sportu 

http://fotbal.hattrick.cz/ 12.6.2013 
Sportovní psycholožka: Pražský fotbalový svaz upozorňuje 

na problém, o kterém se nemluví 

http://www.prazskypatriot.cz/ 13.6.2013 
Nevhodné chování rodičů může poškodit sportující děti, 

tvrdí psycholožka 

http://prazsky.denik.cz/ 13.6.2013 
PFS upozorňuje na problém, o kterém se nemluví, chválí 

psycholožka 

http://nv.fotbal.cz/ 12.6.2013 
Projekt Neberte nám naši hru: I rodiče se musejí umět 

chovat 

http://zbrojovka2004.cz/ 13.6.2013 
Projekt Neberte nám naši hru: I rodiče se musejí umět 

chovat 

Pražský deník (tisk) 12.6.2013 
Je skvělé, že PFS upozorňuje na problém, o kterém se 

nemluví 

   
Turnaj "Neberte nám naši hru" 

 
Média datum titulek 

www.fotbalpraha.cz  
20.6.2013 Malí fotbalisté si hru vzít nenechali! 

www.nebertenamnasihru.cz  
19.6.2013 Malí fotbalisté si hru vzít nenechali! 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

http://www.fotbalpraha.cz/
http://www.nebertenamnasihru.cz/
http://www.prazskypatriot.cz/
http://www.sparta.cz/
http://www.slavia.cz/
http://www.fkdukla.cz/
http://www.fotbalpraha.cz/
http://www.nebertenamnasihru.cz/
http://www.fotbalpraha.cz/
http://www.nebertenamnasihru.cz/


 

Příloha č. 15: Grafy s výsledky dotazníku „Neberte nám naši hru“ 

Otázka č. 1 

 
 

Otázka č. 2 

 
 
Otázka č. 3 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Otázka č. 4 

 
 

Otázka č. 5 

 
 

Otázka č. 6 

 
 

 



 

 

Otázka č. 7 

 
 

Otázka č. 8 

 
 

Otázka č. 9 

 



 

 

Otázka č. 11 

 
 

Otázka č. 12 

 
 

Otázka 13 

 
 



 

 

Otázka č. 15 

 
 

Otázka č. 16 

 
 

Otázka č. 17 

 
 



 

 

Otázka č. 18 

 
 

Otázka č. 19 

 
 

Otázka č. 20 

 
 

 



 

 

Otázka č. 21 

 
 

Otázka č. 22 

 
 

Otázka č. 23 



 
 

Otázka č. 24 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 16: Křížová analýza 

     

 
MUŽI 

  
ŽENY 

 

otázka 1 

abs. 

hodnoty % 

 

abs. 

hodnoty % 

ano 75 53,19 

 

52 60,47 

spíše ano 50 35,46 

 

30 34,88 

nevím 2 1,42 

 

1 1,16 

spíše ne 10 7,09 

 

2 2,33 

ne 4 2,84 

 

1 1,16 

 

141 

  

86 

 otázka 2 

     



utk., tur. 73 51,77 

 

56 65,12 

ved. kl 32 22,70 

 

22 25,58 

z médií 12 8,51 

 

2 2,33 

z web. stránek 18 12,77 

 

2 2,33 

jiné 6 4,26 

 

4 4,65 

 

141 

  

86 

 otázka 3 

     ano 59 41,84 

 

30 34,88 

spíše ano 52 36,88 

 

33 38,37 

nevím 20 14,18 

 

17 19,77 

spíše ne 7 4,96 

 

6 6,98 

ne 3 2,13 

 

0 0,00 

 

141 

  

86 

  

 

 

otázka 4 

     ano 99 70,21 

 

69 80,23 

ne 42 29,79 

 

17 19,77 

 

141 

  

86 

 otázka 5 

     osobně 67 67,68 

 

49 71,01 

online 32 32,32 

 

20 28,99 

 

99 

  

69 

 otázka 6 

     promotým 53 53,54 

 

41 59,42 

klub 32 32,32 

 

21 30,43 

web. stránky 13 13,13 

 

7 10,14 

příbuzní/ 

známý 0 0,00 

 

0 0,00 

jiné 1 1,01 

 

0 0,00 

 

99 

  

69 

 otázka 7 

     ano 76 53,90 

 

48 55,81 

ne 65 46,10 

 

38 44,19 

 

141 

  

86 

 otázka 8 

     výborná 8 10,53 

 

7 14,58 

velmi dobrá 42 55,26 

 

22 45,83 

dobrá 26 34,21 

 

18 37,50 

uspokojivá 0 0,00 

 

1 2,08 

neuspokojivá 0 0,00 

 

0 0,00 

 

76 

  

48 

 otázka 9 

     výborná 10 13,16 

 

7 14,58 



velmi dobrá 36 47,37 

 

24 50,00 

dobrá 30 39,47 

 

16 33,33 

uspokojivá 0 0,00 

 

1 2,08 

neuspokojivá 0 0,00 

 

0 0,00 

 

76 

  

48 

 otázka 11 

     Vaclík 18 12,77 

 

4 4,65 

Kadlec 15 10,64 

 

11 12,79 

Matějovský 64 45,39 

 

56 65,12 

Krejčí 44 31,21 

 

15 17,44 

 

141 

  

86 

  

 

 

 

 

 

otázka 12 

     Vrzal 5 3,55 

 

5 5,81 

Gedeon 101 71,63 

 

58 67,44 

Rada  9 6,38 

 

5 5,81 

Pospěch 26 18,44 

 

18 20,93 

 

141 

  

86 

 otázka 13 

     Kisel 114 80,85 

 

65 75,58 

Gecov 8 5,67 

 

2 2,33 

Petrák 12 8,51 

 

11 12,79 

Škoda 7 4,96 

 

8 9,30 

 

141 

  

86 

 otázka 15 

     Ano 56 39,72 

 

22 25,58 

Ne 85 60,28 

 

64 74,42 

 

141 

  

86 

 otázka 16 

     Ano 81 57,45 

 

59 68,60 

Ne 60 42,55 

 

27 31,40 

 

141 

  

86 

 otázka 17 

     výborná 23 28,40 

 

18 30,51 

velmi dobrá 39 48,15 

 

26 44,07 

dobrá 18 22,22 

 

14 23,73 

uspokojivá 1 1,23 

 

1 1,69 

neuspokojivá 0 0,00 

 

0 0,00 

 

81 

  

59 

 otázka 18 

     ano 16 19,75 

 

13 22,03 



ne 65 80,25 

 

46 77,97 

 

81 

  

59 

 otázka 19 

     ano  28 34,57 

 

19 32,20 

ne 53 65,43 

 

40 67,80 

 

81 

  

59 

 otázka 20 

     ano 20 71,43 

 

10 52,63 

ne 8 28,57 

 

9 47,37 

 

28 

  

19 

 otázka 21 

     ano 129 91,49 

 

81 94,19 

ne 12 8,51 

 

5 5,81 

 

141 

  

86 

  

 

     otázka 22 

     muž 141 100,00 

 

0 0,00 

žena 0 0,00 

 

86 100,00 

 

141 

  

86 

 

      otázka 23 

     18-24 6 4,26 

 

0 0,00 

25-34 12 8,51 

 

13 15,12 

35-44 93 65,96 

 

67 77,91 

45-54 26 18,44 

 

6 6,98 

55-64 2 1,42 

 

0 0,00 

65 a více 2 1,42 

 

0 0,00 

 

141 

  

86 

 

      otázka 24 

     základní 3 2,13 

 

0 0,00 

středoškolské 34 24,11 

 

11 12,79 

středošk. + 

mat. 57 40,43 

 

49 56,98 

VOŠ 3 2,13 

 

3 3,49 

vysokoškolské 44 31,21 

 

23 26,74 

 

141 

  

86 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



Příloha č. 17: Rozhovor s panem Kamilem Veselým 

 

1) Pražský fotbalový svaz v rámci svých mládežnických projektů významně 

spolupracuje s agenturou 2Score, je projekt „Neberte nám naši hru“ pro 

Vaši agenturu něčím specifický? 

Specifický je pro nás tento projekt hlavně tím, že byl úplně prvním 

projektem PFS, na kterém jsme se, jako agentura podílela. Naše agentura je 

mladá a vznikla v podstatě v době, kdy vznikl tento projekt. Máme tedy 

k projektu takový řekněme srdeční vztah a budeme rádi, když bude projekt 

fungovat i nadále.  Zároveň si myslím, že svou povahou je projekt zajímavý a 

můžeme říci, že ta myšlenka udeřila hřebíček na hlavičku, jelikož ta 

problematika tu je a během té doby, co se projektu věnujeme, jsme viděli, že to 

určitý efekt má. 

 

2) Jak byste charakterizoval roli agentury 2Score v rámci projektu „Neberte 

nám naši hru“? 

V principu se dá říci, že ta surová myšlenka projektu vznikla na PFS. To 

zadání bylo dosti nekonkrétní a naším rolí bylo specifikovat, jakými nástroji tu 

myšlenku projektu dostat mezi lidi. Zjednodušeně to lze říci: PFS říká, že má 

problémy s rodiči dětí, kteří se nechovají dobře, a obecně řečeno PFS by chtěl 

toto jejich chování nějakým způsobem změnit. A naší roli bylo ten projekt 

postavit jako takový. My jsme byli ti, kteří vymysleli, že budou nějaké webové 

stránky, Kodexy slušného rodiče či že bude promotým, který bude oslovovat 

rodiče a bude jim vysvětlovat myšlenku projektu a následně se je snažit přimět 

k podpisu Kodexu slušného rodiče. Lze tedy říci, že vliv agentury na projekt byl 

zásadní a to od ideové tvorby až po produkční realizaci. 

 

3) Můžeme tedy říci, že role PFS je v rámci projektu spíše koordinační? 

Ano, dá se říci koordinační a schvalovací. Kdy my přicházíme 

s nějakými myšlenkami, a PFS schvaluje, co se mu líbí a co nikoliv. Zároveň 

říkám, že PFS musel dát ten prvotní impuls. Vždy v těchto vztazích klient – 

agentura, tak vždycky musí být na začátku ten klient, který má nějakou potřebu 

a poptává různě, jak by tu potřebu mohl uspokojit. Od toho je ta agentura, která 

může najít to řešení k uspokojení té potřeby. 

 

4) Jak byste popsal projekt „Neberte nám naši hru“ 2013 od úplného počátku, 

kdy na něm agentura 2Score začne pracovat až po tu finální fázi? Jaké jsou 

jednotlivé kroky agentury a kde jsou případně největší úskalí, která mohou 

něco pokazit? 

Na začátku je přípravná fáze, kdy se musí pojmenovat jednotlivé kroky a 

definuje se jak funkčně tak i časově start projektu. Do tohoto termínu se proto 

musí v rámci přípravné fáze udělat všechny úkoly, jež jsou pro start projektu 

potřeba. Pokud například víme, že projekt začíná v určitém termínu a chceme ho 



světu představit, tak je jasné, že musíme během té přípravné fáze splnit veškeré 

potřebné úkoly, jako jsou: příprava webových stránek, příprava projektových 

tiskovin apod. Následně se projekt spouští a často se stává, že u začínajících 

projektů se představa o podobě projektu v praxi může ukázat jako mylná. Začíná 

se tedy těmi prvními kroky a je zde velmi důležitá ta zpětná vazba, ze které se 

zjistí různé poznatky pro úpravu projektu. V tomto konkrétním případě se 

původně vůbec nepočítalo s návštěvami turnajů, ale počítalo se s návštěvami 

běžných soutěžních zápasů. Zjistilo se však, že je pro nás mnohem efektivnější 

navštěvovat turnaje. Trochu to tedy jde cestou pokus – omyl, kdy člověk testuje 

a jednotlivé věci odlaďuje. Důležité je, že chyby se dělají vždycky, ale nejhorší 

je stejné chyby opakovat. No a na závěr je třeba zdůraznit, že stejně jak je 

důležitý začátek, tak je důležitý konec. Vždy se vše musí dotáhnout, dopočítat, 

udělat se finální analýza, finální mediální výstupy a říká se, že kvalita projektu 

se pozná na detailech. Čím více jsou dotažené detaily, o to je projekt většinou 

kvalitnější. Myslím si, že obecným problémem je, že mnohdy nezbývá síla, 

energie a chuť na to dotažení projektu. Pokud se tedy bavíme o těch úskalích, 

tak vidím tři zásadní a to jsou: špatná připravenost, neumím se poučit z chyb a 

nedotáhnu projekt do konce. 

 

5) Kolik lidí z agentury 2Score se věnuje projektu „Neberte nám naši hru“?  

Za 2Score to byli tři lidi s různými funkcemi v rámci projektu. Dále jsme 

používali grafika a kameramana a promotým byl složen z externistů, což byli 

vysokoškolští studenti. 

 

6) V rámci projektu komunikovala agentura 2Score, konkrétně jeden její 

zástupce, převážně pouze s marketingovým manažerem PFS, hodnotíte 

zpětně toto nastavení jako správné? 

Obecně lze říci, že ta komunikace 1 na 1 je standardní a myslím, že to je 

správné. 

 

7) V roce 2013 navštívil promotým 13 akcí, bylo podepsáno necelých 1200 

Kodexů slušného rodiče, co byste poradil PFS, aby se projekt ještě nějakým 

způsobem rozvinul? Vidíte ještě nějaké možnosti, co by šlo udělat lépe? 

Vzhledem ke zkušenostem s organizací vlastního turnaje na závěr 

druhého ročníku, který se osvědčil, bych PFS poradil, aby podobných vlastních 

turnajů organizoval více. A druhá rada by byla, že jelikož je tento projekt 

nadčasový, a pokud nejsme limitovaní například ekonomicky, tak není nutné jej 

omezovat na jedno časové období. To znamená, že pokud PFS disponuje 

potřebnými prostředky a zdroji, tak by měl tyto myšlenky PFS komunikovat 

celoročně a nejenom od dubna do června. 

 

 

 

 



8) Jakým způsobem zajišťovala agentura 2Score komunikaci s médii 

v průběhu projektu? 

Naše agentura disponuje člověkem, který má kontakty na konkrétní 

novináře a ti v případě, že mají prostor, tak zprávu uveřejní. Další varianta, která 

není úplně závislá na činnosti agentury, je, že projekt má své mediální partnery a 

je běžným standardem, že takové médium organizátorovi projektu vyjde vstříc a 

podpoří tak mediální prezentaci projektu. 

 

9) Co si myslíte, že by projektu „Neberte nám naši hru“ mohlo pro jeho větší 

medializaci? Připomněl bych, že druhý ročník se v médiích objevil 

prostřednictvím tiskové zprávy o začátku projektu, kterou zveřejnili 

mediální partneři projektu a některé další zpravodajské servery a poté, co 

se týká průběhu projektu, tak se v médiích objevil jen rozhovor se 

sportovní psycholožkou Evou Šauerovou. 

Řekněme si upřímně, že tyto záležitosti nejsou témata, která by člověk 

běžně vyhledával. Média obecně chtějí psát o tom, o čem chtějí lidé číst. A ruku 

na srdce, tyto projekty člověk kvituje, je rád, že tu jsou, ale že by si o nich musel 

číst, tak to většinou ne. Já bych se tedy spíš zamýšlel nad tím, zdali je správné 

vůbec přemýšlet o tom, jak projekt více dostat do médií nebo se spíš více dostat 

k té cílové skupině lidí. A nejsem si jistý, jestli tato cesta těch masmédií je ta 

nejšťastnější. Spíše bych se přikláněl k nějaké formě podlinkové komunikaci, 

jednoduché facebookové aplikaci apod. Rozhodně si však nemyslím, že by 

projekt měl nedostatečnou medializaci a myslím si, že zásah cílové skupiny, 

tedy několik tisíc rodičů v Praze, byl dostatečný, a proto si myslím, že není třeba 

hledat odpověď na otázku větší medializace. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příloha č. 18: Rozhovor s panem Radimem Trusinou 

1) PFS organizuje mnoho projektů (např. Neberte nám naši hru, Dětský 

fotbalový pohár, Tour de club, Můj první klub aj.) zaměřených na mládež, 

jak je z pozice sportovního novináře vnímáte? 

Vnímám to tak, že PFS klade na své projekty od nástupu pana Dušana 

Svobody do funkce předsedy velký důraz. Projektů je nyní asi pět, každý z nich 

je zaměřen na mládež trošku jiným způsobem, čímž je každý z nich unikátní. A 

ačkoliv je to nepřiznané, tak mám pocit, že z projektů PFS čerpá inspiraci pro 

svou činnost i FAČR, což je pro mne důkaz toho, že PFS své aktivity směrem 

k mládežnickému fotbalu dělá dobře. Navíc pan Dušan Svoboda vyhlašuje práci 

s mládeží jako svou prioritu a myslím si, že to nejsou pouze prázdná slova, 

jelikož činy PFS v podobě realizovaných projektů tomu odpovídají. A jak 

vnímám projekty PFS zvenčí, tak ač se na mládežnický fotbal nějak speciálně 

nezaměřuji, tak mediální prezentace projektů ze strany PFS je tak rozsáhlá, 



abych si všiml, že ty projekty jsou, pořádají se, pokračuje se v nich a jsou 

úspěšné. 

 

2) Jsou zmíněné projekty pro sportovní média zajímavé? 

Řekl bych, že tyto projekty mají přesah do společenské rubriky, resp. 

když bych hovořil o MF Dnes, kde pracuji, tak pro pražskou přílohu. Jedná se o 

práci s mládeží, volnočasové aktivity dětí a jejich podpora, aby děti měly 

kvalitní náplň svého volného času. Myslím, že to je napůl sport a napůl 

zpravodajství z běžného života, ale i úloha sportovních novinářů by měla být 

ukazovat tyto stránky sportu, protože se na to veřejnost tolik nezaměřuje a 

podceňuje se to. Určitě to nebude v novinách nosné téma, ale určitě to v nich své 

místo má a domnívám se, že i krátká zmínka může hodně pomoci, jelikož pokud 

to zejména rodiče, kteří bývají cílovou skupinou těchto projektů, zaujme, tak si 

posléze vyhledá další informace na internetu velmi lehce. 

 

3) V roce 2013 proběhl druhý ročník projektu „Neberte nám naši hru“, 

zaznamenal jste ho nějak výrazněji? 

Přiznám se, že v tomhle směru jsem více zaznamenal první ročník, kdy 

se projekt rozjížděl. Byla tisková konference, natočil se TV spot, který režíroval 

Jakub Kohák, a celkově jsem projekt zaznamenal více. Kolem projektu byla dle 

mého v tom roce 2012 i větší diskuze. Nyní mám pocit, že lidé si na projekt 

v uvozovkách zvykli z mého pohledu. 

 

4) Druhý ročník projektu byl v mediích prezentován úvodní tiskovou zprávou 

a to konkrétně u svých mediálních partnerů, tedy idnes.cz, hattrick.cz. Dále 

se zpráva o spouštění projektu objevila i na isport.cz a na 

www.prazskypatriot.cz. Co by mohl projektový tým udělat navíc, aby se 

projekt dostal i do dalších médií? 

V tomhle případě mi přijde nejdůležitější trpělivost. Je třeba oslovovat 

zástupce médií, scházet se s nimi formálně i neformálně a projekt jim nabízet a 

snažit se stále posouvat dál. V tomhle směru dále jistě pomohou známé 

osobnosti, tedy bývalí či současní úspěšní fotbalisté, kteří projekt zatraktivní. 

Pro média je následně projekt zajímavější, tedy líp se prodává. 

 

5) Projekt je v mediích prezentován převážně na internetu, je možné se s tímto 

projektem dostat i do tištěných médií? 

Určitě ano, je to téma, které by novináři neměli obcházet. Samozřejmě je 

to však otázka prostoru. Internet je neomezený, což z něho dělá ideální 

platformu pro tyto projekty. Mě osobně přijde jako ideální kombinace krátké 

zprávy v tištěném médiu s odkazem na to, že více informací o projektu je 

zveřejněno na velkém zpravodajském serveru anebo ideálně na stránkách PFS či 

konkrétního projektu. Ten kdo pak zájem má, tak si další informace najde. 

Nemyslím si totiž, že to je o tom, že když to není v novinách, tak se k tomu ti 

lidé nedostanou. Z vlastní zkušenosti vím, že i krátká třířádková zpráva pomůže.  



 

6) Jak jste již zmínil, že větší medializaci by pomohly známé osobnosti, bývalí 

fotbalisté apod., tak projekt má své patrony z řad pražských prvoligových 

klubů. V úvodní projektové tiskové zprávě jsou jejich krátká vyjádření 

k projektu. Byly by pro média atraktivní delší rozhovory s těmito hráči o 

projektu a jejich fotbalových začátcích? Bylo by to to, čeho se ti novináři 

spíš „chytnou“? 

Určitě by to neuškodilo. V tomhle případě by to asi pomohlo. 

 

7) Zvýší šanci k uveřejnění článku na internetu přiložené video? 

Myslím si, že ano. V dnešní době jsou na videa všichni zaměření. Video 

je totiž atraktivnější způsob, jak něco představit, sdělit a lidi tomu spíše uvěří, 

jelikož je to reálnější. Rovněž se traduje, že se zprávy různě „překroutí“ a video 

tolik „překroutit nejde. 

 

8) Projektový tým navštívil mnoho utkání a turnajů přípravkových kategorií a 

dokonce byl PFS uspořádán speciální turnaj pojmenovaný po projektu. 

Jsou takovéto akce zajímavé pro sportovní novináře natolik, že by akci 

přímo navštívil a následně z ní napsal reportáž? 

Určitě šance tu je, ale záleží na konkrétním periodiku, jaký má záměry a 

prostor. Obecně toho prostoru je dnes hodně málo, noviny se snaží odlišovat, 

jelikož je to boj o čtenáře a takovýto projekt není téma, které by je prodalo. Opět 

je to však o tom, že je potřeba být s novináři v kontaktu a nabídnout jim čím je 

to pro ně zajímavé. Například pokud jako zástupce toho projektu nabídneš, že na 

tomto turnaji bude trenér jedné z mládežnických reprezentací, tak už je to pro 

novináře zajímavější. Pro mě jako pro novináře nebude ten turnaj nosné téma, 

ale pokud se to propojí s rozhovorem s tímto trenérem jako odborníkem o tom, 

co dělat, aby u nás začali vyrůstat nadějní fotbalisté, tak už je to pro mě 

zajímavé. Vám jako organizátorovi projektu pomohu s jeho prezentací a sobě 

pomohu, jelikož budu mít nějaké téma nenásilně k tomu spojené. Takže vždy je 

to o nějaké kombinaci, tedy buď to postavit na známé osobnosti, nebo to musí 

mít nějaký přesah. 

 

9) V rámci 2. ročníku projektu byl pořízen rozhovor se známou sportovní 

psycholožkou Evou Šauerovou, která se široce vyjádřila k celé problematice 

sportování dětí a mládeže a nemluvila jen o projektu „Neberte nám naši 

hru“. Tento rozhovor se podařilo zveřejnit v tištěné verzi Pražského deníku 

a dále byl prezentován i na internetových stránkách idnes.cz, hattrick.cz, 

fotbal.cz atd. Měl tento rozhovor větší potenciál, co se týká medializace 

v tisku, než jen Pražský deník? 

Z hlediska sportovní rubriky by to muselo být opět součástí něčeho. 

Rozhovor o tom, jak dělat tento projekt, jak se říká „spadlý z nebe“, by bylo 

zvláštní. Pokud by to však byl doplněk nebo součást nějakého většího tématu, 

tak je to úplně perfektní, protože lidé obecně psychology a lékaře berou vážně a 



věří jim, takže to má z mého pohledu větší dopad, než když to říká například 

bývalý fotbalista. 

 

10)  Je tedy lepší takový rozhovor udělat v obecnější rovině než se zaměřit jen 

na konkrétní projekt a v jeho průběhu ho poslat médiím?  

Samozřejmě je dobré ten rozhovor začít otázkami na projekt, zmínit se o 

něm, co si o něm respondent myslí apod. a následně to převést do obecnější 

roviny, jako je například obecný systém sportovní výchovy dětí a mládeže, kde 

jsou ty principy podobné pro více sportů, jako je fotbal, hokej, tenis atd. Takový 

rozhovor je poté zajímavější i pro tu domácí rubriku. Výchova mládeže je 

společenské téma, které nyní hodně rezonuje, stále slyšíme, že děti málo sportují 

a je snaha je ke sportu přivést, aby volný čas trávily smysluplně a ne nějakými 

nekalostmi apod, takže pokud se to novinářům dobře nabídne, o jakých tématech 

se tam dá diskutovat a mluvit, tak je to i tak možné. Většinou však platí, že dnes 

ubývá novinářů a přibývá práce, takže je to horší i s tím vyhledáváním témat a je 

nutné tedy neustále nabízet a trochu „otravovat“ ty redakce, že tady něco máš a 

čím by jim to mohlo prospět. 

 

11)  Projekt Neberte nám naši hru je za své dva ročníky určitým způsobem 

zavedený, už se o něm ve sportovním prostředí a u sportovní veřejnosti ví. 

Co byste tedy poradil projektovému týmu, aby více využil jeho potenciál 

pro medializaci. Na co by se měl zaměřit, aby byl projekt pro média 

atraktivnější? 

Už jsem tady toho k tomu hodně řekl. Myslím si, že nic moc nového a 

zásadního se vymyslet nedá. Z mého pohledu je to jen u té trpělivosti a 

vytrvalosti. Vydržet pořád dál a prezentovat, co má projekt za sebou. Asi je 

třeba zhodnotit, aby bylo vidět, že se to nějak posouvá, že to má reálný dopad. 

Dobré by tam bylo mít nějaké ohlasy z klubů, kde jsou s projektem spokojení, 

aby se ukázalo, že to není jen nějaká mediální strategie, jak se ukázat jako PFS 

hezky, ale že to je věc, která pomáhá. A ač je to paradoxní, že v novinách to 

tolik prostoru nedostává, tak cokoliv se týká dětí a mládeže, tak lidé na to slyší a 

obecně je to brané jako chvályhodné a je třeba to jen opakovat a opakovat. Lidé 

to pak budou brát jako samozřejmost, jako součást fotbalu, že existuje soutěž 

přebor, divize a v mládeži je „Neberte nám naši hru“ a Dětský fotbalový pohár 

atd. Je to jenom o té vytrvalosti. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



 

Příloha č. 19: Neberte nám naši hru 2014 – seznam projektových činností 

 

Činnosti v rámci přípravné fáze projektu „Neberte nám naši hru“ 2014 

- sestavení promotýmu projektu, 

- výběr patronů projektu, 

- oslovení prvoligových klubů ohledně jejich podpory projektu, 

- příprava prezentace partnerů projektu, 

- vytvoření harmonogramu návštěv turnajů přípravkových kategorií, 

- zajištění fotografa a kameramana pro dokumentaci projektu, 

- zajištění maskota na všechny akce promotýmu, 

- zajištění výroby projektových triček a tiskovin, 

- aktualizace webových stránek projektu, 

- příprava turnajů „Neberte nám naši hru“ (rezervace hřiště, personální a 

materiální zajištění atd.). 

 

Činnosti v rámci realizační fáze projektu „Neberte nám naši hru“ 2014 

 

- vydání tiskové zprávy o začátku jarní a podzimní etapy projektu a 

komunikace s médii, 

- realizace návštěv turnajů přípravkových kategorií (pozn. maskot podřízen 

činnosti promotýmu), 

- komunikace s pořadateli turnajů přípravkových kategorií, které promotým 

navštíví, 

- komunikace s prvoligovými kluby o detailech zápasových nástupů a další 

průběžné spolupráce, 

- fotodokumentace ze všech akcí (navštívených turnajů) promotýmu, 

- výroba projektového videospotu, 

- průběžné plnění webových stránek obsahem (fotogalerie, články, zadávání 

tištěných vyplněných tzv. „Kodexů slušného rodiče“), 

- pořádání turnajů „Neberte nám naši hru“, 

- komplexní koordinace a kontrola činností projektového týmu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



Příloha č. 20: Neberte nám naši hru 2014 - časový harmonogram projektových 

činností 

JARNÍ ETAPA 

Únor   

3. týden 

sestavení promo-týmu, výběr patronů projektu, příprava turnaje "Neberte nám naši 

hru" 

4. týden oslovení prvoligových týmů 

Březen   

1. týden 

příprava prezentace partnerů, vytvoření harmonogramu akcí, zajištění výroby 

projektových triček a tiskovin 

2. týden 

zajištění maskota, zajištění fotografa a kameramana, příprava turnaje "Neberte nám 

naši hru", komunikace s prvoligovými pražskými kluby 

3. týden aktualizace webových stránek projektu, komunikace s pražskými kluby 

4. týden 

pořádání turnaje "Neberte nám naši hru", komunikace s pořadateli turnajů, 

komunikace s prvoligovými pražskými kluby 

Duben   

1. týden 

vydání tiskové zprávy o začátku jarní etapy a komunikace s médii, realizace 

projektových akcí, komunikace s pořadateli turnajů  

2. týden 

realizace projektových akcí, komunikace s prvoligovými pražskými kluby, průběžné 

plnění webových stránek obsahem 

3. týden   

4. týden realizace projektových akcí 

Květen   

1. týden 

příprava turnaje "Neberte nám naši hru", realizace projektových akcí, 

komunikace s prvoligovými pražskými kluby, průběžné plnění webových 

stránek obsahem 
2. týden realizace projektových akcí, průběžné plnění webových stránek obsahem 

3. týden   

4. týden komunikace s pořadateli turnajů 

Červen   

1. týden realizace projektových akcí, průběžné plnění webových stránek obsahem 

2. týden   

3. týden 

pořádání turnaje "Neberte nám naši hru", realizace projektových akcí, průběžné 

plnění webových stránek obsahem 

4. týden realizace projektových akcí, průběžné plnění webových stránek obsahem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMNÍ 

ETAPA 

 PODZIMNÍ ETAPA 

Září   

3. týden vytvoření harmonogramu návštěv turnajů přípravkových kategorií 

4. týden zajištění maskota, zajištění fotografa a kameramana 

Říjen   

1. týden příprava turnajů „Neberte nám naši hru“  

2. týden komunikace s pořadateli turnajů 

3. týden 

realizace projektových akcí,  vydání tiskové zprávy o začátku podzimní etapy, 

průběžné plnění webových stránek obsahem 

4. týden komunikace s pořadateli turnajů 

Listopa

d   

1. týden 

realizace projektových akcí, průběžné plnění webových stránek obsahem, 

komunikace s pořadateli turnajů 

2. týden realizace projektových akcí,průběžné plnění webových stránek obsahem 

3. týden   

4. týden pořádání turnaje "Neberte nám naši hru",průběžné plnění webových stránek obsahem 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 21: Neberte nám naši hru 2014 – harmonogram akcí 

 

Datum Kategorie Akce Hřiště 

30.3.2014 Ml. Př. Turnaj "Neberte nám naši hru"  TJ ABC Braník 

5.4.2014 Ml. Př. Sk Slavia Praha - ČAFC Praha  SK Slavia Praha 

13.4.2044 St. Př. Turnaj Meteor Meteor Praha 

26.4.2014 předpřípravka MINICUP ČAFC Praha 

1.5.2014 Ml. Př. Turnaj ČAFC ČAFC Praha 

8.5.2014 Ml. Př. + St. Př. Turnaj Ďáblice SK Ďáblice 

1.6.2014 Ml.Př. Turnaj Ruzyně TJ Ruzyně 

22.6.2014 St. Př. Turnaj "Neberte nám naši hru"  FC Zličín 

28.6.2014 St. Př. Tempo Cup FC Tempo 

19.10.2014 předpřípravka MINICUP ČAFC 

1.11.2014 Ml. Př. Podzimní liga přípravek Meteor Praha 

8.11.2014 roč. 2006 a ml. Turnaj FAAZ (halový turnaj) SH Zličín 

23.11.2014 Ml. Př. Turnaj "Neberte nám naši hru" SK Střešovice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha č. 22: Neberte nám naši hru 2014 – karta patrona 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



Příloha č. 23: Neberte nám naši hru 2014 – Kodex slušného rodiče 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



Příloha č. 24: Neberte nám naši hru 2014 – placka „Jsem slušný rodič“ 

                                

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 

 

Příloha č. 25: Neberte nám naši hru 2014 – ukázka inzerce v bulletinu 

 

 

Zdroj: Pražský fotbalový svaz 



 

Příloha č. 26: Neberte nám naši hru 2014 – nástup hráčů s dětmi při utkání FK 

Dukla Praha – AC Sparta Praha 

 
 
Zdroj: www.nebertenamnasihru.cz 

 

 

 

 

Příloha č. 27: Neberte nám naši hru 2014 – mediální výstupy 

 

 

Úvodní tisková zpráva 

  

  
Média datum  titulek 

www.nebertenamnasihru.cz  
2.4.2014 Patroni prosí rodiče: "Neberte dětem hru" 

www.fotbalpraha.cz 2.4.2014 

Brabec, Rada, Kadeřábek ale i Piták prosí rodiče: 

Neberte dětem jejich hru" 

http://fotbal.hattrick.cz/ 2.4.2014 

Brabec, Rada, Kadeřábek ale i Piták prosí rodiče: 

Neberte dětem jejich hru" 

http://fotbal.idnes.cz/ 4.4.2014 

Brabec, Rada, Kadeřábek i Piták prosí rodiče: Neberte 

dětem jejich hru 

http://nv.fotbal.cz/ 2.4.2014 

Brabec, Rada, Kadeřábek a Piták prosí rodiče: Neberte 

dětem jejich hru 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nebertenamnasihru.cz/


Rozhovor s Karlem Pitákem 

 

 
Média datum  titulek 

www.nebertenamnasihru.cz  
15.4.2014 Rodiče by do utkání neměli zasahovat 

www.fotbalpraha.cz 17.4.2014 

Rodiče by do utkání svých dětí neměli zasahovat, říká 

Karel Piták 

http://www.synotliga.cz/ 17.4.2014 

Rodiče by do utkání svých dětí neměli vůbec 

zasahovat, říká trenér Piták 

http://isport.blesk.cz/ 15.4.2014 

Záložník Slavie Piták si zkouší roli trenéra: Na kluky 

nekřičím 

Pražský fotbalový speciál duben Karel Piták: Rodiče by neměli zasahovat 

Poločas (magazín) 8.4.2014 

Trénování mě baví a chtěl bych u něj zůstat, říká Karel 

Piták 

   Zakončení jarní etapy 

  
Média datum  titulek 

www.fotbalpraha.cz 14.7.2014 Projekt Neberte nám naši hru zakončil jarní část 

www.nebertenamnasihru.

cz 14.7.2014 Projekt NNNH zakončil svou jarní část 

   

   Začátek podzimní etapy 

  
Média datum  titulek 

www.fotbalpraha.cz 18.10.2014 Projekt "Neberte nám naši hru" se vrací! 

www.nebertenamnasihru.

cz 18.10.2014 Projekt "Neberte nám naši hru" se vrací! 

   Turnaje "Neberte nám naši hru" 

 
Média datum  titulek 

www.fotbalpraha.cz 2.4.2014 Mladí fotbalisté zaplavili hřiště v Braníku 

www.nebertenamnasihru.

cz 2.4.2014 Mladí fotbalisté zaplavili hřiště v Braníku 

www.fotbalpraha.cz 30.11.2014 

Turnaj "Neberte nám naši hru" ovládla Přední 

Kopanina 

www.nebertenamnasihru.

cz 30.11.2014 Turnaj NNNH ovládla Přední Kopanina 

www.fcpk.cz  29.11.2014 

Turnaj mladších přípravek ve Střešovicích má vítěze: 

Přední Kopaninu 

   Zprávy prvoligových klubů 
 

Média datum titulek 

www.bohemians.cz 4.4.2014 Brabec: "Neberte dětem jejich hru" 

www.fkdukla.cz  8.4.2014 

Filip Rada podpořil projekt PFS "Neberte nám naši 

hru" 

 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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