
Manuál 

Vnější vztahy a nábor 

Vnější vztahy a nábor má u naší jednotky na starosti tzv. Důstojník pro vnější vztahy a nábor (DpVVaN). 

Tuto činnost lze jen těžko vměstnat do univerzálního manuálu a lze tedy jen poskytnout určitý návod a 

metody, jak k dané problematice přistupovat. Současnému DpVVaN se osvědčil následující přístup. 

 

1. VNĚJŠÍ VZTAHY  – PUBLIC RELATIONS (PR) 

Na začátku je důležité si uvědomit, kam by měla v této oblasti směřovat snaha a jaké jsou cíle pro 

organizaci, jakou je airsoftový tým. V prvé řadě jde o budování dobrého jména jednotky v rámci 

airsoftové komunity, což zajišťuje snadnější spolupráci s ostatními jednotkami a podílení se na AS 

akcích v budoucnu. Primárním úkolem PR je však připravit dobré podmínky pro náborové aktivity, 

které jsou pro zachování dostatečného počtu členů v týmu nezbytné. Zkrátka nejdůležitější je zaujmout 

potenciální zájemce o vstup do jednotky. 

 

FACEBOOK 

Hlavní informační a komunikační kanál v současné době tvoří Facebookový profil jednotky 

www.facebook.com/pechotapraha. Zde prezentujeme veřejnosti činnost jednotky v podobě příspěvků 

z tréninků a jiných akcí. Nejčastěji se jedná o stručný popis činnosti doplněný o fotogalerii. Tento výpis 

je integrován i na hlavní stránce našeho webu www.pechotapraha.cz. Administrátorem FB profilu je 

DpVVaN, ale tuto roli lze v nastavení přiřazovat i dalším členům, kteří poté mohou příspěvky rovněž 

přidávat. Kromě distribuce příspěvků slouží stránka ke komunikaci s ostatními týmy či jednotlivci. 

Bohužel na rozdíl od soukromého FB profilu, stránka nemůže být členem žádné skupiny. Pro potřeby 

šířit obsah (primárně náborový text) v těchto skupinách, byl založen „soukromý“ FB profil. 

 

 

Přihlašovací údaje na soukromý FB profil 

Login:   remy@docmail.cz 

Password:  PechoTa 

 

Aktuálně jsme členy skupin 

Český Airsoft:  https://www.facebook.com/groups/234440656850 

AirsoftKoalice.cz: https://www.facebook.com/groups/154281034640714 

AIRSOFT AČR:  https://www.facebook.com/groups/560593857297542 

http://www.facebook.com/pechotapraha
http://www.pechotapraha.cz/
mailto:remy@docmail.cz
https://www.facebook.com/groups/234440656850
https://www.facebook.com/groups/154281034640714
https://www.facebook.com/groups/560593857297542


E-MAIL 

Týmový e-mail info@pechotapraha.cz slouží pro veškerou oficiální komunikaci s naší jednotkou. 

DpVVaN vyřizuje veškerou komunikaci týkající se náboru (více v sekci NÁBOR) a komunikaci týkající se 

propagace a PR (v minulosti např. spolupráce při natáčení videa). 

 

 

AIRSOFTOVÉ WEBY 

Kromě FB není mnoho cest, jak dát vědět o existenci naší jednotky. Airsoftová komunita se soustředí na 

webu www.airsoft.cz a diskutuje na www.airsoft-forum.cz. Jsme registrování v sekci „Airsoftové týmy z 

Prahy“ na obou a DpVVaN zodpovídá za aktuálnost týmového popisu a případnou komunikaci v rámci 

fóra. Dále je tým zaregistrován v sekci „Kluby imitující armádu ČR“ na Seznamu. 

 

TÝMOVÝ WEB 

Naše stránky www.pechotapraha.cz neposkytují DpVVaN žádné nástroje pro komunikaci s veřejností, 

protože na hlavní stránce jsou již integrovány příspěvky z FB profilu. Vyskytuje se zde ale interní nástroj 

pro pozdější analýzu dosahu jednotlivých akcí. DpVVaN zde vede tzv. „PR-deník“ (fórum -> fórum a 

diskuze -> Velení Pěchota Praha -> PR-deník). Zapisují se zde jednotlivé činnosti, aby se dle reakcí 

(např. navýšení počtu uchazečů) dalo příště lépe zacílit na veřejnost a případně upravit PR strategii. 

V neposlední řadě tyto zápisy slouží k lepší informovanosti velení a štábu. 

Přihlašovací údaje na e-mail 

URL:  https://www.zoho.com/mail/login.html 

Address: info@pechotapraha.cz 

Password: munga111 

 

mailto:info@pechotapraha.cz
http://airsoft.cz/praha
http://www.airsoft-forum.cz/viewtopic.php?f=90&t=18314
https://odkazy.seznam.cz/Sport/Airsoft/Airsoft-kluby/kluby-imitujici-armadu-CR/index_2.html
http://www.pechotapraha.cz/
https://www.zoho.com/mail/login.html
mailto:info@pechotapraha.cz


 

Obrázek 1: Zápis v PR-deníku 

 

OSTATNÍ 

Pro ukládání objemnějších videozáznamů používáme profil na www.youtube.com. V současné době se 

tato videa pak pouze sdílí na FB profilu a na YT stránce k žádné interakci s veřejností nedochází. 

Pro úplnost nakonec připojuji odkazy, kde jsme se na internetu objevili: www.armyweb.cz, 

www.airsoft.cz, DROP THAT 2.  

http://www.youtube.com/
http://www.armyweb.cz/clanek/propagacni-video-airsoftoveho-tymu-ultraas
http://airsoft.cz/as-tymy/pechota-praha
https://www.youtube.com/watch?v=ziaq589W4cs&feature=youtu.be


2. NÁBOR 

 

2.1 PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE  

Nábor začíná příchodem nové přihlášky uchazeče. Ta se vytvoří, pokud uchazeč vyplní náborový 

dotazník na našem webu (pěchota praha -> nábor -> náborový dotazník). Po odeslání vyplněných 

dat se vytvoří nový záznam na webu (pěchota praha -> aplikace -> přihlášky uchazečů) a zároveň 

se odešle e-mail na info@pechotapraha.cz. 

 

 

 

 

Po obdržení přihlášky uchazeče rozhodne DpVVaN na základě v ní vyplněných údajů, zda je přihláška 

věrohodná, nejedná se o spam a nebo zda jsou poskytnuté údaje v souladu s kodexem jednotky. 

Pokud je vše v pořádku, provede DpVVaN vstupní pohovor s uchazečem. 

 

 

2.2 VSTUPNÍ POHOVOR  

Termín, místo a čas pohovoru navrhne DpVVaN. Zpravidla se jedná o lokalitu v centru města nebo 

v blízkosti bydliště DpVVaN. Pokud uchazeč nesouhlasí s navrhovaným termínem, lze se domluvit 

individuelně. Tato komunikace stále probíhá přes týmový e-mail. Po domluvě konkrétního termínu je 

vhodné si vyměnit telefonní čísla a upřesnit si poznávací znamení při osobním setkání (oblečení, desky 

s logem týmu na stole, atd.). 

JMENO: Tomáš 

ROK NAROZENI: 1985 

 

O UCHAZECI: 

Jmenuji se Tomáš Bokor, jsem z Prahy a v Airsoftu (AS) jsem začátečník. Moje jediné zkušenosti s AS jsou 

takové, že jsem si od kamaráda půjčil zbraň a byl jsem na dvou akcích, kde mě to velice zaujalo a tudíž jsem se 

rozhodl, že se tomuto "životnímu stylu" začnu taktéž věnovat. 

 

AIRSOFT: 

Jak jsem psal výše, v AS jsem začátečník, ale chci se tomu začít intenzivně věnovat (dle pracovního vytížení, 

které je krátký-dlouhý týden). 

Přihlašovací údaje na e-mail 

URL:  https://www.zoho.com/mail/login.html 

Address: info@pechotapraha.cz 

Password: munga111 

 

https://www.zoho.com/mail/login.html
mailto:info@pechotapraha.cz


 

Osobní (vstupní) pohovor trvá přibližně 30 až 40 minut. Během něj je nutné seznámit uchazeče 

s chodem týmu, s pravidly pro postup z uchazeče na rekruta, s finanční stránkou věci, atd. Zkrátka je 

nutné uvést tolik informací, aby se uchazeč mohl na konci pohovoru rozhodnout, zda má stále zájem 

pokračovat v náboru. To samé platí i opačně. Tzn. dozvědět se o uchazeči mnohem více informací, než 

uvedl v přihlášce, aby se i DpVVaN mohl rozhodnout, zda má nábor smysl. Při pohovoru je vhodné 

použít nějakou formu dotazníku (aktuální varianta na konci tohoto dokumentu), který napomáhá 

k plynulému průběhu pohovoru a k zaznamenání údajů, na jejichž základě DpVVaN provede 

debriefing. Ten se provede rozšířením záznamu uchazeče (pěchota praha -> aplikace -> přihlášky 

uchazečů), tj. kliknutím na symbol X v pravé straně záznamu uchazeče, zadáním hesla pro editaci 

(spartakus), stiskem tlačítka Odeslat a volným přepisem pohovoru do formuláře. Po odeslání tohoto 

debriefingu vznikne na webu jednotky ucelený záznam o uchazeči (údaje z přihlášky i z pohovoru), 

který slouží zejména k předání informace velení jednotky. Debriefing se provádí i pokud vstupní 

pohovor skončil neúspěšně. 

 

Obrázek 2: Seznam přihlášek uchazečů s možností editace 

 

 

 

Ahoj Tomáši, 

Před přijetím do výběrového řízení je nutné podstoupit osobní pohovor. 

Je možné jej absolvovat ve dnech 7., 9. nebo 10. března v Galerii Fénix. 

Potvrď den a vyber si čas. 

Pokud se ti to nehodí, napiš nám jiné termíny, kdy máš čas, a my tě budeme kontaktovat. 

 

Pěchota Praha 

(Standa) 



2.3 REGISTRACE NA WEB 

V případě úspěšného pohovoru, tj. DpVVaN i uchazeč se rozhodli v náboru pokračovat, je nutné 

provést registraci uchazeče na týmový web, aby mu byl umožněn přístup ke kalendáři akcí, výukovým 

materiálům, fóru a dalším. 

Registrace na web je defaultně zakázána, aby se předešlo vytváření falešných účtů různými BOTy. 

V prvé řadě je tedy nutné registraci povolit. To se provede vstupem do Administrace v pravé části 

webu, poté kliknutím na Předvolby a poté se v pravé části objeví menu, kde je položka Registrace a 

příspěvky. Zde je potřeba zapnout volbu Aktivovat systém registrace uživatelů. Nakonec je nutné 

změnu potvrdit tlačítkem Uložit nastavení. 

 

Obrázek 3: Povolení registrace na web 

Po povolení registrace odešle DpVVaN uchazeči zprávu, že se nyní může registrovat na web. Tomu se 

totiž na hlavní stránce objeví možnost [ Přihlásit se ].  

 

 

Ahoj Tomáši, po úspěšném pohovoru tě čeká registrace na webu. 

 

Postup registrace: 

1) Jdi na www.pechotapraha.cz. 

2) Klikni na [ Přihlásit se ] viz obr. 

3) Vyplň údaje označené hvězdičkou a pak dole klikni na "Registruj". 

4) Informuj mě o proběhlé registraci a vyčkej na další instrukce. 



 

Obrázek 4: Povolení možnosti [ Přihlásit se ] na hlavní stránce 

Po obdržení zprávy od uchazeče, že úspěšně provedl registraci na webu, je v prvé řadě nutné registraci 

v administraci opět zakázat. Dále musí DpVVaN účet nově registrovaného uchazeče aktivovat. To 

provede opět vstupem do Administrace a poté kliknutím na volbu Uživatelé. Zde v roletce Možnosti 

příslušného uchazeče vybere možnost Aktivovat. Pro plnohodnotné využívání webu je nutné přidělit 

uchazeči přístupová práva (liší se pro administrátory, velení, atd.). Ta se přiřazují opět v roletce 

Možnosti a výběrem Uživatelské skupiny. Defaultní práva pro uchazeče zobrazuje tabulka níže. 

Změny je samozřejmě nutné potvrdit tlačítkem Uložit nastavení. 

 

Obrázek 5: Přístupová práva uchazeče 



Pozn.: Registraci nového uchazeče na web se detailně věnuje manuál č. 101 – Postup registrace 

nového uchazeče. 

 

2.4 NÁBOR ZÁVĚREM  

DpVVaN odešle poslední zprávu, která uchazeče informuje o jeho dalším postupu. Tímto oficiálně 

končí část náboru pro DpVVaN a pro uchazeče začíná nová fáze života v jednotce. Během náborového 

procesu je na uchazeče kladen apel, aby ve vlastním zájmu co nejdříve absolvoval trénink a seznámil se 

tak se zbytkem jednotky. Další dotazy by měl uchazeč již směřovat na svého patrona, který mu bude 

velením přidělen. 

 

 

 

 

Dále je přiložena možná (aktuální) podoba dotazníku, podle kterého se DpVVaN může řídit 

během vstupního pohovoru. 

 

Tvůj účet byl aktivován. Nyní se ti po přihlášení otevřou nové možnosti. 

- nejdůležitější položkou je "kalendář akcí", kde je nutné potvrzovat svoji (ne)účast na jakoukoliv akci 

- dále je důležité sledovat aktuální dění ať už ve fóru (poslední příspěvky na úvodní stránce), tak v chatovacím 

okně (vpravo na úvodní stránce) 

- na tvé kartě (pěchota praha -> moje karta) je seznam kurzů (aktuálně na pozici UCHAZEČ), které je potřeba 

postupně splnit 

- je důležité nastudovat výukové manuály ke kurzům (pěchota praha -> aplikace -> kurzy) před plněním 

zkoušky (T – teoretická, P - praktická) 

- doporučujeme začít s „T“ zkouškami co nejdřív, „P“ zkoušky lze plnit až v rámci tréninku 

 Postup při plnění zkoušky: 

1) Nastudování daného manuálu 

2a) T – absolvovat test (pěchota praha -> aplikace -> quiz) 

2b) P – absolvovat trénink na dané téma, případně se domluvit na provedení zkoušky individuálně 

3) Nahlásit splnění (pěchota praha –> moje karta -> tlačítko u daného kurzu) 

  

Tyto informace slouží k prvotní orientaci na webu. V případě dotazů a jakýchkoliv nejasností se na mě obrať. 

Hlavně sleduj kalendář akcí a v nejbližší možné době se k nějaké přihlaš, ať se věci začnou hýbat. 

Za tým PP 

Standa 

 



 

DOTAZNÍK – Vstupní pohovor 
 

 

 

Uchazeč / telefon  

Datum  

 

 

ÚVOD 

Kde se o nás dozvěděl 

□ Internet 

□ FB 

□ AS komunita 

□ Jiné 

Proč se přihlásil a co očekává 

 

Zkušenost s AS Předchozí tým 

□ Má 

□ Nemá 

□ Ano (důvod odchodu?) 

□ Ne 

 

 

 

 

Říct, jaká je naše jednotka, odkud jsme, jaká je vize, kolik lidí, s kým hrajeme, kam jezdíme, hierarchie, způsob velení, týmový duch, nejsme 
armáda 

 

 

OSOBNOST 

Sebecharakteristika 

 

 

Jak se staví k velitelům 

 

Čím může týmu přispět 



□ Dovednosti 

□ Znalosti 

□ Materiál 

□ Kontakty 

Ambice 

□ Relax 

□ Specializace 

□ Velení 

□ Štábní činnost (manuály) 

□ Organizace výcviku 

□ Správa webu 

Vysvětlit, co by ho čekalo po přijetí mezi uchazeče (diagram uchazeč – rekrut – člen, kurzy a zkoušky, absolvování tréninků). 

 

 

  ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Výstroj / výzbroj 

□ Vz 95 

□ Obuv 

□ Brýle 

□ Batoh / vesta 

□ Zbraň 

Finanční zajištěnost (počáteční investice, měsíční poplatky, jízdné, pokuty ...) 

 

Časové možnosti (srazy, akce) 

 

Přístup na Internet (web, kalendář, potvrzování účasti, kurzy ...) 

 

 

ZÁJEM 

□ ANO -> domluvit registraci na webu 

□ NE 

 


