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Pohled do historie
programu
Program oslaví v příštím roce 20. let své činnosti. První pilotní sportovní den 
proběhl na jaře v roce 2002 ve Vyškově, kde vizionář a ragbyový reprezentant, 
Karel Ševčík po svém návratu ze sportovního angažmá ve Francii, odstartoval 
projekt se kterým se zde během svého pobytu a jazykovém studiu, seznámil 
a nazval ho Sport bez předsudků. Již tehdy byla jeho činnost velmi nadčasová, 
což se naplno ukazuje v dnešní době. Dětem a mladé generaci je nutné neustále 
nabízet sport jako velmi vhodnou možnost trávení volného času. Navíc mají 
pohybové aktivity velmi pozitivní vliv na spoustu oblastí samotného života.

Tehdy vzniklo motto projektu, které ukazuje svoji hloubku i dnes.

 U každého dítěte či mladého člověka platí, že každá 
 pravidelná pohybová činnost, která ho zaujme a baví, 
 pozitivně ovlivňuje jeho rozvoj a náhled na život.

Projekt se od svého založení zabývá popularizací a propagací pohybových 
a sportovních aktivit zejména mezi dětmi, ale také mezi mládeží 
a dospělou generací. Sport je totiž nejvhodnější možnou prevencí kriminality 
a patologických jevů, ale také je důležitou součástí samotného společenského 
formování mladého člověka a navíc nabízí skvělou možnost trávení volného 
času. 

Sport bez předsudků, byl inspirován podobným francouzským sportovně - 
sociálním programem.



SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2021

4

Cíle projektu

Komu je projekt určen

Podílet se na výchově zdravé a sebevědomé populaci.
Prezentovat dětem, rodičům, mladé generaci, jejich zákonným zástupcům, 
ale i široké veřejnosti, že pohybové a sportovní aktivity mohou být velmi 
vhodnou součástí životního stylu a výbornou alternativou trávení volného 
času. 
Pravidelnou činností se snažíme především o rozvoj sportovních pohybových 
aktivit. Nabízíme prezentaci široké škály sportů mezi kterými hraje prim ragby, 
následováno fotbalem a atletikou. V některých oblastech také prezentujeme 
basketbal a házenou.

Všechny programy projektu se zaměřují především na školní děti, mládež, ale 
také dospělou populaci. 

 Můžete být nejlepší sportovec na světě, můžete být 
 dokonce Mistr světa, skvělé.
 Bude, ale fajn, když k tomu budete zároveň
 i vzdělaný, inteligentní a plnohodnotný člověk
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Vyhodnocení roku 2021
Rok 2021 byl opět poznamenán pandemickou situací, jež nám nedovolila 
plně uskutečnit všechny námi plánované akce, převážně v jarním období roku. 
O to více jsme byli aktivní v průběhu léta a na podzim. O to více si však ceníme 
doslova enormního zájmu o naše akce, zejména ze strany základních škol.

Kdybychom si vedli podrobnou statistiku, tak bychom zcela jistě letos přivítali 
200.000 účastníka. 

Nás však stejně nejvíce těší skutečnost, že zejména děti jsou během našich 
akcí v neustálém pohybu, na tváři jim hraje úsměv a dochází také k silné 
sociální komunikaci. Což má za následek, že tím pádem vnímají pohyb jako 
přirozenou aktivitu, což nadšeně kvitují i učitelky jejich tříd ze základních škol. 
S mnoha dětmi se posléze setkáváme ve sportovních klubech, kterým touto 
naší činností děláme, skoro již dvacet let průkopníka.

Díky velkému zájmu o naše akce, se náš projekt musel rozdělit na několik 
menších, ale stále na sebe navázaných programů. Také docela často 
u nás dochází k situaci, že naši dnešní trenéři si sami jako děti prošli naším 
projektem v minulosti.
Původní sportovní dny se tedy rozrostly, ovšem všude zůstal prvotní celkový 
duch a nadšení. Samotní účastníci ať už děti nebo ti starší si z našich akcí, 
odnáší vždy spoustu pozitivních emocí a hlavně, rádi se k nám vracejí zpět.

 Přes 200 000 spokojených a usměvavých účastníků
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Najdi svůj sport
Jde o náš nejstarší pohybový program, který plně navazuje na původní 
Sportovní den. V rámci samotných akcí tohoto programu dochází k jednoduše 
vedené prezentaci různých pohybových aktivit, navíc je určen pro širokou 
veřejnost.

Program probíhá:
Praha (Městské části Praha 1, Praha 5, Praha 17, Praha 6), Olomouc

Program je složen ze dvou na sebe navazujících částí.
Úvodní část, tvoří základní seznámení s danou sportovní aktivitou a hlavně 
s pohybovou  abecedou, kterou zastupuje spousta běhů na různě dlouhé 
vzdálenosti. 
Samotné děti jsou rozděleny do menších skupin ve kterých pracují neustále v 
pohybu a postupně se aktivně seznamují s daným sportem. Ze strany učitelek 
slyšíme nejčastěji větu: „Jé, ona nebo on běhá a skáče, skvělé“!
Na toto prvotní seznámení, navazuje zábavná soutěžní část, ve které si všichni 
účastníci mezi sebou poměří své síly v jednoduše pojatých soubojích. 

20 let - 2002 - 2022

SVŮJ SPORT!
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Velký sportovní den
Pro pražské účastníky z řad dětí ze základních, ale i rozšířených škol, kteří se 
zúčastnili některého ze sportovních dnů programu Najdi svůj sport, nabízíme 
možnost zábavně pojatého poměření sil v ragby a fotbale. Během celého dne 
dbáme na celkovou samostatnost přímých účastníků, kdy od dětí chceme aby 
od prvotního rozlosování, následného barevného rozlišení našimi dresy, ale 
i během vlastních utkání, si vše organizovali sami. Dochází zde k tzv. systému 
„ulice“ což opět všichni kvitují. My pro ně vlastně jen zajistíme jen o několik 
let staršího spoluhráče, který vlastně zastupuje roli jejich manažera, trenéra 
týmu a také rozhodčího. Tento model se každým rokem setkává se větším 
nadšením a tak jej zcela jistě nebudeme opouštět.

Program je určen pro účastníky z Hlavního města Prahy.

Od roku 2007 si děti chodí pro medaile, ceny,
diplomy a upomínková trička, jupí…

SPORTOVNÍ DEN
VELKÝ

PRAHA
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Škola + Ragby + Zábava
Program má více jak desetiletou tradici a dříve se jmenoval Školní liga ragby. 
Vznikl na základě požadavků samotných učitelů základních škol, kteří již 
dnes vnímají ragby jako vhodnou sportovní aktivitu pro děti, u které navíc 
dochází k propojení sportu se školním prostředím. Samotné děti, ale i učitelé 
nevnímají jenom sportovní specifika a odlišnost ragby od ostatních sportů, 
ale také se seznamují s jeho hodnotami, což se posléze odráží v pozitivním 
chování samotných dětí. 

Program probíhá:
Praha (Městské části Praha 1, Praha 5), Plzeň

Samotná akce je nastavena tak, aby děti během 20 minut hrály ragby, 
ovšem s pozměněnými pravidly. Ty jsou v upravené podobě zejména kvůli 
bezpečnosti avšak hlavní atributy samotné hry zde zůstávají. Děti musí běhat 
s míčem, snaží se proniknout soupeřovou obranou, která se jej snaží zachytit, 
je zde spoustu osobních fyzických kontaktů a herních interakcí, míč léta ze 
strany na stranu avšak nejvíc do výšky. Ovšem i tak dochází během krátké 
chvíle k rozvoji jemné i hrubé motoriky a hlavně také k potlačení strachu. 
Není tedy divu, že tento program patří k našim nejoblíbenějším.

2009 - 2021
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Ragbyová akademie
Yvese Perrota

Všechny naše programy dokázaly děti, adolescenty, ale také dospělé, 
zaujmout. I díky ním došlo k velké popularizaci ragby na mnoha místech 
republiky, zejména v Praze, Liberci, Ostravě, Brně, Olomouci, Zlíně, Plzni, 
Českých Budějovicích, ale i v menších městech, kde jsme během necelých 
dvaceti let působili.

Díky nárůstu členské základny jsme se v roce 2013 rozhodli založit Ragbyovou 
akademii, která je určena mladým ragbyovým hráčům a hráčkám. Pojmenovali 
jsme ji po francouzi, který do naší republiky dojíždí od roku 1983 a dokonce 
se naučil česky, tedy po velké osobnosti panu Yvesi Perrotovi.
Akademie od roku 2013 nabízí všem zájemcům možnost jejich sportovního 
rozvoje. V průběhu roku organizujeme sportovní akce, semináře, miniturnaje 
a soustředění, mezi nejznámější naše akce patří dnes již proslulé letní kempy 
na které si pravidelně zveme zahraniční osobnosti.

Akademie během své krátké existence zajistila několika mladým nadějným 
hráčům zahraniční stáže pro jejich další rozvoj. Dnes jsou hráči, které jsme takto 
takzvaně „vykopli“ z českého hnízda oporami reprezentačního týmů svých 
věkových kategorií. Několik z nich dokonce získalo profesionální angažmá 
a to zejména ve Francii, která je mezi odborníky hodnocena velmi vysoko. 
V rámci Akademie jsme založili také Fond podpory, který je rozdělen na tři malé 
podprogramy, které jsou však svojí myšlenkou a zaměřením přímo obrovské. 
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V rámci tohoto fondu nabízíme hráčům, které vybereme a doporučíme, 
přímou finanční či materiální pomoc. Fond samotný podporuje děti ze 
sociálně slabšího prostředí nebo z prostředí neúplných či vícečlenných rodin. 
Nezapomínáme také na velmi talentované hráče, kteří jsou samostatnou 
kapitolou.
Také působíme jako odborný sportovní garant v Asociaci malých a mladých 
oddílů ragby, kde společně organizujeme sportovní kempy a staráme se o 
rozvoj ragby v méně známých  populačně menších oblastech naší republiky.

Programu se účastní zástupci klubů:
Praha, Plzeň, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Sedlčany, Rumburk,
České Budějovice, Olomouc, Zlín, Brno, Ostrava, Chrášťany u Prahy, Vyškov, 
Jablonec nad Nisou, Jeseník
Toulouse, Saint Etienne, Feurs - Francie

2013 - 2022
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Naši partneři
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