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StatiStiky 
Projektu 

  Projekt byl realizován v dubnu až červnu 2012

  Promo tým navštívil celkem 10 fotbalových akcí

   Přímo bylo osloveno cca 1500 malých fotbalistů 
a fotbalistek

   Kodex slušného rodiče podepsalo celkem 1079 rodičů (osobně či 
online)

   Webové stránky www.nebertenamnasihru.cz navštívilo 
6 tisíc osob

   TV spot Jakuba Koháka byl 10x odvysílán na programu ČT4 Sport, 
online měl více než 40 tisíc shlédnutí s 99% pozitivním hodnocením 

   Fotbalistům, fotbalistkám i jejich sourozencům bylo 
rozdáno 1300 triček projektu

2



meDiálNí 
výStuPy 

 Výstupy z tiskové konference ke spuštění projektu za účasti Dušana 
Svobody, Petra Břízy a Jakuba Koháka byly zaznamenány ve všech 
hlavních sportovních médiích – MF Dnes, Deník Sport, Deník, Lidové 
noviny, Metro, ČTK, MediaFax, TV Metropol, Hattrick.cz, Eurofotbal.cz, 
Fotbal.cz, efotbal.cz 
a další. Dále byli Dušan Svoboda a Jakub Kohák hosty ve studiu 
Gambrinus ligy, kde mohli představit a okomentovat TV spot,
který se stal ústředním komunikačním motivem celé kampaně projektu 
Neberte nám naši hru. 
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ZaPojeNí 
5 PražSkýCh 
ligovýCh klubu°

 Svou podporu projektu vyjádřily také pražské prvoligové kluby AC 
Sparta Praha, FK Viktoria Žižkov, Bohemians 1905, Dukla Praha a SK 
Slavia Praha. Tyto kluby poskytnuly ze svého středu patrony projektu, 
umožnily nástup dětí na jedno ze svých domácích ligových utkání 
a informovaly své fanoušky o projektu prostřednictvím zápasového 
bulletinu a svých webových stránek.
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PatroNi
Projektu 



PoPiS akCe 
Promo týmu 
Neberte Nám Naši hru

 Pro šíření myšlenek projektu byl zvolen způsob navštěvování turnajů 
a zápasů, kde tým složený ze studentů Fakulty tělesného výchovy a 
sportu měl možnost přímo oslovit rodiče i děti. Základním principem 
komunikace byla snaha přimět rodiče podepsat Kodex slušného rodiče.
Během akce měli malí fotbalisté možnost vyfotit se s maskotem PFS, 
navíc od promo týmu dostali celou řadu dárků, stejně tak jako jejich 
rodiče.
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 Maskotem projektu Neberte nám naši hru byl maskot PFS lvíček 
Bruncvík, který se účastnil všech akcí. Děti i rodiče měli možnost 
se společně s maskotem vyfotit před projektovým roll-upem. Tuto 
příležitost využilo cca 400 dětí.
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maSkot 
Projektu



turNaje 
& ZáPaSy

 Turnaj ČAFC , ČAFC, 14. dubna, 220 podepsaných kodexů

  Sparta – Tempo, Sparta, 21. dubna 2012,  
100 podepsaných kodexů
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 Vltavín – Kyje, Vltavín, 22. dubna, 60 podepsaných kodexů 

 Turnaj Aritmy, Aritma, 29. dubna, 130 podepsaných kodexů
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turNaje 
& ZáPaSy



 Turnaj v Řepích, Řepy, 1. května, 60 podepsaných kodexů 
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turNaje 
& ZáPaSy

  Radotín – Praga Praha, Radotín, 5. května,  
40 podepsaných kodexů 



   Turnaj Meteoru Praha, Meteor, 8. května,  
80 podepsaných kodexů 

    Dukla – Měcholupy, Dukla, 19. Května,  
 30 podepsaných kodexů
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turNaje 
& ZáPaSy
turNaje 
& ZáPaSy



 Podolí – Sparta, Podolí, 19. května, 30 podepsaných kodexů
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turNaje 
& ZáPaSy



PoDěkováNí 
PartNeru° m

 Rádi bychom poděkovali partnerům, kteří se přičinili o úspěšnou 
realizaci této akce, která, jak pevně věříme, byla pouze první etapou 
dlouhodobého projektu, který má ambice stát se celorepublikovu 
záležitostí.
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