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Krátké zhodnocení prvního pololetí
projektu Sport bez předsudků
a jeho programů:

SVŮJ SPORT!

VELKÝ
SPORTOVNÍ DEN

PRAHA

Letošní rok je poznamenán situací na kterou
nebyl nikdo a ani my připraveni. Celosvětová
pandemie COVID-19, pozastavila většinu
nakcí od března do poloviny června
a i nyní jsou naše akce omezené v tzv.
„pokoronavirovém“ režimu. Pevně doufáme,
že druhá polovina letošního roku bude pro
naše programy příznivější.

zaměřením, kde ovšem zůstal celkový duch
a nadšení lektorů, kteří tyto programy vedou
či tzv. animují. Samotní účastníci akcí jsou
z našich prezentací pravidelně rozveselení
a zpravidla nechtějí nikdy končit svůj určený
čas.
Děti jsou totiž během našich akcí
v neustálém pohybu, ale také v silné sociální
komunikaci a tím pádem vnímají pohyb
jako velmi vhodnou aktivitu a nezřídka
se s nimi posléze potkáváme v dalších
specializovaných programech, jako je třeba
Školní liga ragby a nebo po začlenění do
pravidelného organizovaného sportovního
života i v Ragbyové akademii Yvese Perrota,
případně se s nimi setkáváme v některém
jiném sportovním oddíle.

Projekt Sport bez předsudků a jeho
programy, navazují na již tradiční sportovní
akci Sportovní den, který se tématu
aktivního zapojení dětí, mládeže a široké
veřejnosti věnuje už více jak 17 let.
V průběhu let se do něj zapojilo více jak
200.000 účastníků.
Sportovní dny, se postupně rozrostly
na samostatné programy s vlastním
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SVŮJ SPORT!
Jednoduše vedená prezentace pohybových aktivit
probíhá v letošním roce v těchto místech České
republiky - Praha 1, Praha 5, Praha 17, Praha 6, Plzeň,
Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Brno, Olomouc,
Ostrava.
Samotný programový den je složen ze dvou částí a
probíhá v zimním období v halách či tělocvičnách,
popřípadě ve venkovním prostředí. V teplejším
podnebí dáváme přednost travnatým hřištím či
prostorům s plastickým povrchem.
První část, tvoří základní pohybová abeceda,
kdy jsou účastníci rozděleni do menších skupin a
pod dohledem našich lektorů provádějí základní
seznámení s danou sportovní disciplínou. Druhou
část, již tvoří soutěžní zábavná část, kdy si
účastníci mohou mezi sebou poměřit nově získané
dovednosti.
Letos jsme hlavně díky ,,koronavirové“ situaci
odprezentovali pouhý zlomek našich akcí, ale
doufáme, že podzimní část roku bude pro naše
akce příznivější.

Program je určen pro již pokročilé hráče ragby a
letos oslavil již 8 let svého trvání. Jeho kapacita akcí
je tradičně naplněna na 95% a mnoho hráčů, kteří
s programem úzce spolupracují jsou dnes v české
reprezentaci, či hrají ragby v zahraničí, zejména ve
Francii, kde RAYP jak zkráceně Ragbyovou akademii
nazýváme, rozvinula oboustrannou spolupráci.
Nás však velmi těší, že většina hráčů se postupně
zapojuje v rámci synergického efektu do našich
programů jako lektoři, trenéři či animátoři.
Program je složen ze dvou čtyřdenních kempů
(únor- březen/ říjen - listopad) a tří týdenních
kempů během léta (červenec - srpen) a z deseti
krátkodobých prezentací.
Letos se nám podařilo uskutečnit zatím dvě
jednorázové akce na počátku roku a oba letní
kempy a všichni se těšíme ten třetí v srpnu.

VELKÝ
SPORTOVNÍ DEN

PRAHA

Program má více jak desetiletou tradici a vznikl
na základě požadavků samotných základních škol,
kde i díky tomuto programu nyní vnímají ragby jako
velmi vhodné propojení sportu a společenského
chování. Děti, ale i pedagogičtí pracovníci - učitelé,
díky ragby vnímají jeho hodnoty, což se posléze
odráží v chování samotných dětí.
V rámci krátkých prezentací (1 až 3 školní hodiny)
se ve velmi zrychleném procesu seznamují se
základními principy a hodnotami ragby, které ihned
převádějí do praxe.
V rámci programu velmi úzce navazujeme na
předchozí program, je jen opět škoda, že jsme letos
nemohli vše zakončit Velkým sportovním dnem.

Letos jsme náš tradiční sportovní den museli
poprvé v historii přeložit na podzimní termín a
to zejména díky červnové situaci ve školství, kdy
většina našich tradičně spolupracujících škol
z obavy před možným rizikem COVID-19, nás o tuto
variantu požádala.
Nu, snad bude podzimní ,,Velký“ den bez problémů a
všichni si ho užijeme!
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Vedení projektu:
Karel Ševčík
Hlavní organizační manažer

Ondřej Rygl
Technické a organizační zajištění

prezentace a PR programu:
Všechny program propagujeme nejčastěji přímým
oslovením již tradičních partnerů/ účastníků, kterým
poskytneme tiskové či elektronické materiály.
Následně využíváme možnosti prezentace našeho
mediálního partnera společnosti Railreklam na jeho
LED plochách v Praze, Olomouci a Brně. Během

větších akcí, samozřejmě vyzdobíme sportoviště
jako opravdovou arénu našimi bannery či rollupy.
Nyní také zvažujeme profesionalizaci netprezentace na sociálních sítích, což je trochu
v rozporu s tím, že vlastně chceme děti od počítačů
odlákat, ale uvidíme.

Leden
Praha - Plzeň - Olomouc - Rakovník
8 akcí - Najdi svůj sport - Praha
6 akcí - Najdi svůj sport - Plzeň
4 akce - Najdi svůj sport - Olomouc
2 akce - Najdi svůj sport - Rakovník
2 akce - Školní liga ragby - Praha
2 akce - Školní liga ragby - Plzeň

Červen
Praha - Plzeň - Rakovník
Kralupy nad Vltavou - Brno - Olomouc
2 akce - Najdi svůj sport - Praha
2 akce - Najdi svůj sport - Plzeň
2 akce - Najdi svůj sport - Brno
2 akce - Školní liga ragby - Plzeň
2 akce - Školní liga ragby - Rakovník
2 akce - Školní liga ragby - Kralupy nad Vltavou
2 akce - Školní liga ragby - Brno
2 akce - Školní liga ragby - Olomouc

Únor
Praha - Plzeň - Olomouc - Rakovník
4 akce - Najdi svůj sport - Praha
4 akce - Najdi svůj sport - Plzeň
2 akce - Najdi svůj sport - Olomouc
2 akce - Najdi svůj sport - Rakovník
2 akce - Školní liga ragby - Praha
2 akce - Školní liga ragby - Plzeň

Červenec
Olomouc
6 dní - Letní kemp RAYP - Olomouc
6 dní - ELITE kemp RAYP - Olomouc

Březen
Praha - Plzeň
2 akce - Najdi svůj sport - Praha
2 akce - Najdi svůj sport - Plzeň
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DĚKUJEME

ZA JEHO PODPORU

