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Karel Ševčík zakladatel programu a hlavní manažer projektu
Podpora našich programů by bez spolupráce s partnery neměla smysl.
Jsme rádi, že společnost ALEF NULA patří mezi naše pravidelné partnery a i díky 
jejich podpoře jsme schopni zabezpečovat naše sociální programy, které jsou 
převážně určeny dětem a mladé generaci.

Slovo partnerství dostává i díky vaší činnosti pro nás ten správný smysl a přijímáme 
je s velkou úctou. Na oplátku můžeme pouze nabídnout úsměvy spokojených 
účastníků našich programů a šíření poctivých hodnot, které společně ctíme a 
vyznáváme, ke kterým se řadí slušnost, respekt, pracovitost, ale také zábava a 
sounáležitost.

Díky za vaši podporu a přátelství.
Karel Ševčík zakladatel programu a hlavní manažer projektu
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Prezentujeme Sport 
a pohybové aktivity mladé generaci
V rámci činnosti spolku zajišťujeme činnost několika vzájemně se 
propojujících programů:

Sport bez předsudků 
Program - Sportovní den
Program - XY – sociální podpora
Program - Ragby bez předsudků
Program -Najdi svůj sport!
Program - Nahráváme všem
Program - Ragbyová akademie Yvese Perrota

Náš cíl

Chceme se podělit o naše zkušenosti a předávat je dál.
Dnes už máme za sebou mnoho úspěšných vzorů a sportovců, kteří 
nejenom, že sportují, ale také se začínají ve svém volném čase zapojovat 
do smysluplné lektorské činnosti.
A to je náš cíl, podporovat individualitu každého jedince tak, aby svoje 
schopnosti a dovednosti následně předával další generaci.

Naše činnost

Ve všech činnostech, které děláme, jsou naší prioritou děti a mladí lidé, 
snažíme se je zapálit pro sportovní nebo pohybové aktivity.

Naše důvody 

Mladý člověk nebo dítě, potřebuje v každé činnosti neustále venkovní 
motivaci, když se mu trefíte do správného okamžiku, stává se tato venkovní 
motivace jeho vlastní vnitřní motivací a takto hořící po ní jde, bez ohledu 
na okolnosti směle za ní. My se snažíme tuto motivaci poskytovat a pevně 
věřím, že každý nový rok bude ještě úspěšnější než ten předchozí.
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Sport bez předsudků

Program - Sportovní den

Aktivní prezentace sportů po dobu 240 minut (4 hodiny) 
Kapacita - až 250 účastníků v rámci akce
Počet dobrovolných lektorů - skupina 18 dětí – 1 lektor
40 akcí/ dní za rok 2018 - 960 hodin dobrovolné činnosti
6.500 účastníků 
 

Náš základní program sportovních a pohybových aktivit pro širokou veřejnost, 
zde jde především o jednoduché zábavné představení individuálních  
a kolektivních sportovních činností s cílem účastníky zaujmout natolik, aby 
se sami později rozhodli aktivně sportovat.
Cílem tohoto program je odbourat předsudky – strach z tělesného pohybu. 
Účastníci jsou rozděleni do věkově podobných skupin dle pohlaví a každou 
věkovou skupinu oslovuje jiná aktivita, děti nejvíce baví ragby, ty starší se 
zase zajímají o fotbal či atletiku.

Naše prezentace:
Tiskové materiály - Pozvánky, Letáky - A6, A5,Plakáty - A3, A0
Velkoplošná reklama v průběhu projektu 
Materiály v elektronické formě - pozvánky
Webové stránky – www.sportbezpredsudku.cz
PR materiály - Reklamní roll-up rozměru 2 x 0,8 m v rámci indoorových 
prezentací
Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu 

Generální partner programu - ALEF NULA
Hlavní partner programu – PRE, SYNER
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Sport bez předsudků
Program - Sport bez předsudků XY

Program s výrazným sociálním zaměřením
Aktivní sportovní tréninky dobu 120 minut (2 hodiny) 
Kapacita až 28 účastníků v rámci akce
Počet dobrovolných lektorů - skupina 14 dětí – 1 lektor
30 akcí/ dní za rok 2018 - 720 hodin dobrovolné činnosti
240 účastníků  

V rámci programu se pokoušíme o začlenění dětí ze sociálně slabšího 
prostředí a dětských domovů do běžného prostředí. 
Program má tři fáze a hlavní náplní tohoto programu je aktivní spolupráce 
a následné začleňování pomocí naší podpůrné činnosti do organizovaného 
sportovního prostředí s ohledem na budoucnost jednotlivých dětí.

Terénní práce – základní část 
V rámci sportovních akcí dochází k vytipování vhodných kandidátů
Pravidelná sportovní činnost – rozvinutá část 
Sportovní aktivita pro pohybově nadané děti, které se s naší podporou 
zapojují do pravidelné činnosti
Aktivní začlenění do společnosti – nadstandardní část
Spolupráce s ragbyově zaměřeným sportovně výchovným centrem ve 
Francouzském Maconu, které nabízí našim účastníkům celoroční pravidelný 
sportovní režim včetně ubytování, stravování a podpůrné činnosti, 
ale hlavně motivační program.

Naše prezentace:
Tiskové materiály - Pozvánky, Letáky - A6, A5,Plakáty - A0
Materiály v elektronické formě – pozvánky 
Webové stránky – www.sportbezpredsudku.cz
PR materiály - Reklamní roll-up rozměru 2 x 0,8 m v rámci indoorových 
prezentací
Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu 

Generální partner programu - ALEF NULA
Hlavní partner programu – PRE, D. I. SEVEN
Partner Fondu podpory - MUUU
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Sport bez předsudků
Program - Ragby bez předsudků

Program s výrazným sociálním zaměřením
Aktivní prezentace ragby a jeho hodnot  
Kapacita až 100 účastníků na akci
Počet dobrovolných lektorů - skupinu 15 osob – 1 lektor
15 akcí/ dní za rok 2018 - 360 hodin dobrovolné činnosti
800 účastníků 

Program je cíleně určen prezentaci ragby mezi seniory a dospělou populací.
Je určen pro pedagogy, kteří se s ragby seznámili v průběhu programů pro 
děti a sami mají zájem o poznatky, aby mohli tento sport rozvíjet i mezi 
dětmi.

Naše prezentace:
Tiskové materiály:
Pozvánky, Letáky - A6,Plakáty - A0 
Materiály v elektronické formě – pozvánky
Webové stránky – www.akademieragby.cz
PR materiály - Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových 
prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu 

Generální partner programu - ALEF NULA
Hlavní partner programu – X MEDIA Servis
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Sport bez předsudků

Program – Najdi svůj sport!

Program aktivní prezentace ragby v České republice
Kapacita až 100 účastníků v rámci akce
Počet dobrovolných lektorů - skupina 10 osob – 1 lektor
12 akcí/ dní za rok 2018 - 260 hodin dobrovolné činnosti
310 účastníků

Program je určen pro neregistrované děti, kterým jsou v rámci volnočasových 
aktivit prezentovány různé druhy kolektivních sportů s cílem jejich pozdějšího 
zanícení a řádné registrace, tedy přihlášení se do sportovního oddílu či klubu.

Naše prezentace:
Tiskové materiály:
Pozvánky, Letáky - A6,Plakáty - A0 
Materiály v elektronické formě – pozvánky
Webové stránky – www.sportbezpredsudku.cz
PR materiály - Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových 
prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu 

Generální partner programu - ALEF NULA
Hlavní partner programu – D. I. SEVEN, X MEDIA Servis





| 15Sport bez předsudků – 17 let činnosti
   Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Sport bez předsudků
Program - Nahráváme všem!

Program aktivní prezentace ragby v České republice
Kapacita až 200 účastníků v rámci akce
Počet dobrovolných lektorů - skupina 15 osob – 1 lektor
10 akcí/ dní za rok 2018 - 240 hodin dobrovolné činnosti
350 účastníků 
 
Program je určen pro neregistrované zájemce z řad dětí o ragby  
v místech, kde není České ragby zastoupeno a pomáhá tak rozvoji  
a popularizaci Olympijské disciplíny – Ragby v sedmi hráčích.
Během opakovaných úseků prezentujeme účastníkům správné základy 
ragby, které je díky svému sportovnímu a společenskému kodexu 
základním pilířem britského a francouzského školního systému.

Naše prezentace:
Tiskové materiály:
Pozvánky, Letáky - A6,Plakáty - A0 
Materiály v elektronické formě – pozvánky
Webové stránky – www.akademieragby.cz
PR materiály - Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových 
prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu 

Generální partner programu -  ALEF NULA
Hlavní partner programu -   D. I. SEVEN, 
       X MEDIA Servis
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Sport bez předsudků

Program - C2 - Ragbyová akademie Yvese Perrota

Všestranný rozvoj mladých hráčů ragby
Dlouhodobé zimní, jarní, letní a podzimní akce – kempy
Kapacita - až 100 účastníků v rámci akce
Počet dobrovolných lektorů se mění se v závislosti na počtu 
účastníků 
7 akcí/ 30 dní za rok 2018 - 720 hodin dobrovolné činnosti
800 účastníků 

 
Program je zaměřen na podporu talentovaných hráčů ragby v České 
republice.
V rámci vícedenních pravidelně se opakujících akcí/ kempů, probíhají 
specializované sportovní tréninkové jednotky pod vedením našich, 
ale i zahraničních odborníků. 
Sportovním gestorem projektu je francouzský ragbyový odborník pan 
Yves Perrot.
Ambassadory programu jsou:
Jan Macháček -  Bývalý profesionální hráč a reprezentant České 
republiky
George Gregan – Mistr světa a bývalý profesionální hráč, reprezentant 
a kapitán týmu Austrálie

Naše prezentace:
Tiskové materiály:
Velkoplošná reklama v průběhu projektu - Billboard
Pozvánky, Letáky - A6,Plakáty - A0 Velkoplošná reklama v průběhu 
projektu
Materiály v elektronické formě – pozvánky
Webové stránky – www.akademieragby.cz
PR materiály - Reklamní banner rozměru 6 x 1 m v rámci outdoorových 
prezentací 
Rozlišovací dresy pro účastníky projektu



Partneři
Ondrášovka
Penzion Moravanka
OSCOM
SBP ZAVIKO
Migis
SMS Group
WAREHOUSE
Physter
Chrištof
AB Reklamní společnost

Podporují nás:
České ragby
Rugby Club Tatra Smíchov
Olymp Praha
Rugby Plzeň
Griffins Jablonec nad Nisou
RC Olomouc
Ragbyová Akademie Brno

Děkujeme všem našim partnerům
Generální partner 
ALEF NULA
Hlavní partner
PRE 
SYNER
X MEDIA Servis
D. I. SEVEN
Partner Fondu Podpory
MÚÚÚ
Mediální partner
RAILREKLAM
Partner dopravy
České dráhy
Partner sportovního vybavení
LOCK LOCK

Zvláštní poděkování
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MČ PRAHA 5
MČ PRAHA 1
MČ PRAHA 17 - ŘEPY


