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Úvod 
V letním semestru akademického školního roku 2014/2015 jsem 6. května 2015 spolu 

s dalšími dobrovolníky pořádal turnaj ve fotbálku v Grillcentru klubu Slicon Hill. Akce měla 

úspěch a z tohoto důvodu chci navázat v průběhu letního semestru akademického roku 

2016/2017 turnajem podobného charakteru. Bude se jednat o turnaj dvojic ve stolním fotbale pro 

širší veřejnost (ideálně nejen pro členy klubu Silicon Hill), ale tentokrát i hráče mimo našeho 

klubu.  

 

 

Vize turnaje 
             Jako vedoucí projektu bych chtěl uspořádat turnaj dvojic ve stolním fotbale pro všechny, 

kteří sdílí tento koníček nebo se chtějí pouze pobavit. Turnaj bude mít bohatý doprovodný 

program. Akce by měla proběhnout nejlépe v letním semestru na „buzeráku“, který nabízí 

dostatečný prostor a reklamní potenciál.  Turnaj je plánován na jedno z těchto dat:  20.4.2017, 

27.4.2017, 4.5.2017, 11.5.2017. 

             Akce bude pořádána primárně pro turnaj dvojic, dále tam budou i další doprovodné 

disciplíny, jako například „zahraj si s profíkem o pivo“, kde se soutěžní dvojice postaví popřední 

ligové dvojici a hrají krátký zápas, kde podle počtu gólů obdrží pivenku či jinou malou odměnu. 

Na turnaji bude  i  exhibice výše zmíněných popředních ligových hráčů. 

            Na turnaji se bude hrát na 4-6 stolech značky Rosengart, počet stolů se přizpůsobí 

aktuálně předpokládané účasti. Turnaj bude limitován do počtu 64 dvojic. Předpokládaný hrací je  

systémem oboustranného pavouka, kde každý tým hraje minimálně dvakrát, tento systém 

přizpůsobíme účasti. Stoly zajištuje česká firma Rosengart, která nám tímto vychází vstříc. 

Pronájem na takovou jednodenní akci je standardně cca 1 500 Kč za 1 stůl. Rosengart je schopen 

dodat stoly bez finanční odměny, když bude označeno za sponzora akce a na turnaji bude 

prezentována reklama na Rosengart v diskutabilní podobě (dodané bannery, letáků, nálepky, 

velké logo Rosengart projektované na stěnu bloku) a když bude akce nezisková. V případe 

ziskovosti akce si Rosengart zaúčtuje 20% ze zisku akce.                                                                        

Hodinu před začátkem turnaje by již byl prostor připraven přijímat návštěvníky. Každá 

soutěžící dvojice by se po příchodu zapsala do turnaje u registrátorů. 

Jakmile turnaj začne, dvojice se budou průběžně střídat na 4-6 hracích stolech. Předběžně 

se bude hrát dle tzv. systému dvojitého pavouka (2 porážky a konec), každá dvojice hraje 

minimálně dvakrát. Před turnajem je možné tento systém změnit a přizpůsobit účasti a časovým 
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možnostem turnaje. Exhibice profesionálů a finále turnaje bude promítáno na zeď bloku 7. Po 

odehrání turnaje, který trvá cca 3 hodiny, přijde vyhlášení a ocenění vítězů.  

Turnaj chci uspořádat pro všechny, nejen pro členy klubu Siliconhill. Představoval bych 

si to v podobném duchu, v jakém probíhá SHOW (platilo by se za občerstvení i startovné). S tím 

samozřejmě nastanou komplikace. Rád bych to prokonzultoval a došel k nějakému možnému 

řešení. 

 

Prostor 
Při předpokladu dobrého počasí a odhadované návštěvnosti cca do 150 lidí plánuji turnaj 

uspořádat přímo na buzeráku u basketbalového hřiště. Tento prostor je pro pořádání akce 

vhodný, protože nabízí velkou reklamní plochu. Bannery, vlajky  a plakáty se mohou jednoduše 

pověsit na ocelovou konstrukci oplocení basketbalového hřiště. Samotné umístění uprostřed 

kolejí bude vysoce viditelné a bude lákat studenty k vyšší účasti. Pokud bude turnaj pouze pro 

členy Silicon Hillu, tak ho budeme pravděpodobně opět pořádat v Grill centru (viz výdělečnost 

turnaje níže). 

 

Co když bude pršet? 
Turnaj bude naplánován ve spolupráci s meteorologickou stanicí na jedno z plánovaných 

dat, tak abychom se vyhnuli nepříznivému počasí. Popřípadě 14 dní před turnajem budeme znát 

přesnější předpověď počasí, pokud bude nevyhovující, posuneme turnaj na jiné z plánovaných 

dat. Turnaj by se také dál přesunout do školícího centra, nicméně pro takový turnaj je tento 

prostor docela malý a nenabízí takový propagační potenciál, na druhou stranu je to přijatelná 

alternativa. 

Doprovodný program 
 Hudba  

Rád bych si od klubu zapůjčil  zvukovou aparaturu pro doprovodnou hudbu 

k turnaji, ideálně i mikrofon pro úvodní řeč, vyvolávání týmů a vyhlášení. 

 Doprovodné disciplíny 

Výše vysvětlená „zahraj si s profíkem o pivo“  

Exhibice ligových hráčů živě promítaná na zeď bloku 7  
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 Hopsej.cz 

Vypůjčení skákacích bot zdarma – bud za reklamu, eventuálně za peníze 

 

 

 Bumperball  

Nafukovací koule na hřišti pro volnou hru během turnaje - bud za reklamu, 

eventuálně za peníze 

 

Časový harmonogram 
 

18:00                       zahájení akce 

18:05 – 18:55          trénink na otevřených stolech a „dej gól profíkovi“ 

19:00                       exhibice profesionálů promítaná na zeď bloku 

19:15                       vysvětlení pravidel a organizačních informací 

19:30                       zahájení turnaje (zápis do 19:00) 

Do 23:00                 ukončení turnaje a slavnostní vyhlášení vítězů 
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Organizátoři 
Cca 20 lidí 

 

Počet 

požadovaných 

lidí 

Funkce 

Jídlo a pití 2 Grillmaster 

 1 Výdejce ke grillu 

 2 Obsluha pípi 

 

Reklama 2 Roznos letáků po blocích a příprava 

banerů 

 

Aparatura 2 technik na zajištění ozvučení a 

projektoru (AVC) 

 1 DJ 

 

Příprava a úklid 5 Nosič 

 

Jiné 1 Fotograf 

 1 Kameraman 

 1 Dohled nad turnajem 

 2 Registrátorky + prodej lístků na pivo, 

kofolu i klobásy 

Σ 20 
 

 

V plánu je spolupráce s PR na tvorbu letáku a pomoc s reklamou, podpora AVC co se týče 

ozvučení, kamer atd.. (s Ivetou Pelikánovou jsem již mluvil) 
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Potřebné věci k zapůjčení 
 Technické vybavení  

zvuková aparatura, 2 výčepní pípy, 10 ks obyčejných stolů, prodlužovačky 

(zasíťování fotbálků a pípy), normální kamera, 2 ks Go pro (přenos zápasu), natáčecí 

dron, dataprojektor s přímým přenosem, 5 ks stánků (pivo, občerstvení, ozvučení, 

organizace, hlasatel), 6 ks stolů z Grillcentra, mobilní posezení (rozkládací stoly a 

lavice) 

 Spotřební vybavení 

Pásky na ruce, kelímky (0,5l, 500 ks), igelitové pytle, ubrousky 

 Ceny 

Trička a mikiny Silicon Hill 10ks, merchandising SH pro prvních 5 míst  

 Odměna pro organizátory 

Trička a mikiny 20 ks (aspoň na zapůjčení pro rozlišení organizace), popřípadě jiná 

odměna (ručníky, propisky, bonbóny...) 

 

Výdělečnost/ekonomická činnost  
 

Co se týče výdělečnosti turnaje, je rozpočet nastaven na cca 100 hráčů (maximálně 64 

dvojic) a k tomu 30 „koukačů“ plus 20 účastníků organizace. Dohromady tedy 150 lidí, takový 

počet lidí je možný očekávat pouze v případě, že turnaj bude pro všechny (ne jen pro členy klubu 

Slicon Hill), tudíž každý bude platit zápisné, občerstvení a pivo bude samozřejmě také placené 

(případně by členové klubu Silicon Hill mohli mít snížené zápisné). Pokud bude turnaj 

organizován pouze pro členy klubu, bude mít akce účast 50-100 lidí (odhaduju to na 30 hrajících 

dvojic), v takovém případě by propagace klubu nebyla moc efektivní (propagace klubu pouze 

před členy klubu). S nižší návštěvností by samozřejmě i rozpočet turnaje klesl až na polovinu a 

turnaj by se pravděpodobně pořádal v Grillcentru. Rád bych toto probral po prezentaci. 
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Rozpočet 
 

Rozpočet turnaj 

 ks cena za 1 ks cena celkem 

Sud piva Lobkowicz (50 litrů) 5 1 500 Kč 7 500 Kč 

Sud kofoly (50 litrů) 2 1 000 Kč 2 000 Kč 

Klobásy (1 balení = 8 ks) 30 130 Kč 3 900 Kč 

Pečivo (chléb krájený) 20 30 Kč 600 Kč 

Ostatní 

(tácky, kelímky, obrousky, atd.) 
  300 Kč 

Omáčky (kečup, hořčice, chilli, atd.)   300 Kč 

Grilovací brikety (1 balení = 2,5 Kg) 5 80 Kč 400 Kč 

Doprovodný program  

(Bumper ball, Hopsej.cz) 
  2 000 Kč 

Hlavní ceny  

(materiální odměna, medaile, poháry) 
  1 500 Kč 

odměna pro organizátory 

(teambuilding před turnajem) 
  1 500 Kč 

Σ   20 000 Kč 
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Příjmy 
Počítáno na účast 50 dvojic 

Zápisné:  50 Kč na hráče (děvčata zdarma, předpoklad 15% děvčat)  

 4 250 Kč 

Pivo: cena 25 Kč, piv k prodeji – 295ks (zbytek odměny)  

 7 375 Kč 

Kofola: cena 25 Kč, kofol k prodeji – 125ks (zbytek odměny) 

 3 125 Kč 

Klobásy: cena 40 Kč, klobás k prodeji – 190ks (zbytek odměny)  

 7 600 Kč 

 

Celkem (při prodání všeho):  22 350 Kč   

 

 

Odměny jednotlivě: 

Organizátoři (20 lidí) 

 Odměna pro jednoho 

[Ks] 
Odměny celkem pro 

organizátory [Ks] 

Pivo  5 100 

Kofola  3 60 

Klobása  2 40 
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Lidi od Rosengart (5 lidí): 

 Odměna pro jednoho 

[Ks] 
Odměny celkem pro 

Rosengart [Ks] 

Pivo  5 25 

Kofola  3 15 

Klobása  2 10 

 

Odměny pro účastníky „dej góla profíkovi“ 

 Pivo na rozdání 30 ks 

 

Odměny v součtu: 

 
Odměny celkem [Ks] 

Pivo  155 

Kofola  75 

Klobása  50 

 

Propagace 
 

Tento turnaj bych chtěl propagovat na facebookových stránkách Strahova jako událost, 

dále pomocí letáků vyvěšených na nástěnkách každého bloku a po Strahově. Návrh na letáky 

vytvořím sám, nebo o to požádám sekci PR, eventuálně znám pár grafiků. 

 

Závěr 
Po turnaji bude zhotoveno ze zaznamenaných materiálů propagační video pro budoucí 

popularizaci projektu. Na předešlém turnaji byla hojná účast 26 soutěžních dvojic a dohromady 

cca 80 návštěvníků. Akce byla úspěšná a věřím, že tato na tom bude podobně. 


