
Sportovci a pedagogové Ústeckého kraje proti Covit-19 (dále jen C-19) 
 
Motto 
Národ šije roušky, tisknou se ochranné štíty pro zdravotníky, všichni se snaží být užiteční.  
Sportovní prostředí Ústeckého kraje přichází s nabídkou „začněte s námi bezplatně sportovat do 5. 9. 2020“. 
Začněme společně posilovat zdatnost a odolnost organismu pod vedením odborníků ze sportovního prostředí. 
Nabízíme 150 dní bezplatných sportovních aktivit pro děti i dospělé ve většině sportovních klubů v ÚK. 
 

Projekt vznikl z iniciativy sportovního prostředí Ústeckého kraje a pedagogů ÚK, zastoupených Mgr. Michalem 
Ševcovicem, ředitelem základní školy Stříbrnická a náměstka primátora města Ústí pro školství. 
 
Společně jsme připravili 

 Nabídku pohybových aktivit ve 43 nejoblíbenějších sportech v ÚK v režimu C-19, od atletiky po zápas 

 Každý sport má svého ambasadora, trenéra, úspěšného sportovce, který je připraven komunikovat 
 

Nabízíme 

 Bezplatnou, odborně řízenou pohybovou aktivitu ve 43 nejoblíbenějších sportech Ústeckého kraje od 
9. 4. do 5. 9. 2020, celkem 150 dní bezplatného členství ve většině klubů ČUS v Ústeckém kraji.  

 Nabízíme pohybové aktivity pro děti a mládež bez školní výuky v režimu aktuálních restrikcí Vlády ČR 

 Nabízíme možnost zapojení se do sportovních aktivit dospělých v aktuálním režimu C - 19 

 Nabízíme modely pohybových aktivit ve 43 sportech, připravených odborníky republikových 
sportovních svazů pro režim aktuálních restrikcí Vlády ČR 

 Nabízíme nasměrování na odborné videoprojekce, výklady a doporučení ve 43 nejoblíbenějších 
sportech Ústeckého kraje 

 
Cílové skupiny 

 Rodiče dětí, kteří musí každodenně připravovat program pro své dětí v době uzavření škol z důvodů    
C -19 krize 

 Zodpovědní dospělí, kteří chtějí změnit svůj styl života směrem k zvýšení své zdatnosti, ochraně zdraví 
a mentální odolnosti 

 
Nabídka rodičům a zájemcům   

 Nabízíme zajištění odborného pohybového programu pro děti postavené mimo školní docházku ve 
vybraném sportu 

 Nabízíme odbornou pomoc při výběru nejvhodnějšího sportu pro "nového sportovce" komunikací 
s ambasadory, zkušenými sportovci, trenéry 

 Nabízíme nasměrování "nového sportovce" do vybraného sportovního klubu v okolí bydliště, 
komunikací v rámci systému krajský, okresních svazů až k cílovým klubům 

 Nabízíme 150 dní bezplatné činnosti ve většině klubů ČUS v ÚK (od 9. dubna do 5. září) 
 
Varianty vstupu do systému sportu v klubech ČUS v ÚK 

 Děti s aktuální nemožností školní docházky 

 Děti s alespoň jedním rodičem = úplně ideální stav 
o děti získají smysluplnou náplň volného času pod dohledem odborníků 
o rodiče dají svým dětem příklad, sportovat je normální, táta také chodí dvakrát týdně sportovat 
o rodiče vstupem do systému sportu mohou změnit svůj životní styl, začnou zvyšovat zdatnost, 

stanou se zdravotně i mentálně odolnějšími, získají společnou aktivitu se svými dětmi 
 
Benefity pro „nové sportovce“ 

 Kvalitní a odborný servis ambasadorů 43 sportů v ÚK při prvním kontaktu se zájemci o vstup do 
sportovního prostředí 

o Nasměrování zájemců do nejvhodnějšího sportu  
o Nasměrování zájemců do nejvhodnějších sportovních klubů v okolí bydliště zájemců 
o Bezplatné používání sportovišť na 150 dní "u nových sportovců" ve většině klubů v ÚK 



 
Benefity projektu pro rodiče dětí 

 Možnost přímé komunikace rodičů s nejkvalitnějšími odborníky 43 vybraných sportů v ÚK 

 Možnost nasměrování dětí na „správný sport“ 

 Možnost nasměrování dětí na nejvhodnější klub v okolí 
 
Benefit projektu pro stát, města, obce 

 Sportovní prostředí ČUS v ÚK se bude bezplatně starat o děti kraje v době od 9. dubna do 5. září  

 Sportovní prostředí ČUS v ÚK se bude bezplatně snažit zapojit do pohybových aktivit dospělé, kteří 
budou pohybovými aktivitami zvyšovat fyzickou a mentální odolnost organizmu 

 Sportovní prostředí ČUS v ÚK bude svými aktivitami přispívat k snížení nákladů státu na zdravotní 
zabezpečení osob, které budou pečovat o své zdraví aktivním pohybem 

 
Legislativní a zdravotní zabezpečení 

 ČUS zajišťuje prostřednictvím svého právního oddělení každodenní odborný výklad k aktuálním 
restrikcím Vlády ČR ke sportu v době C19 krize 

 Všem novým zájemcům zajistíme základní informaci o pohybových aktivitách od lékaře ÚKO ČUS 
MUDr. Pohanky, limitovat intenzitu zátěže, parametry bránící přetížení organismu apod. 

 
Komunikace zájemců s ambasadory 

 základní mailová komunikace na adrese:   sportemprotiviru@seznam.cz 
 

 bude připraven základní formulář pro vstup zájemců do projektu Sport proti C - 19 s parametry: 
o křestní jméno zájemce (v souladu s GDPR) 
o bydliště zájemce, jen město 
o věk zájemce 
o výška zájemce 
o váha zájemce 
o zájem o vybraný sport (maximálně 3 sporty) 

 
V Ústí nad Labem, 8. dubna 2020 
 
 
 
              Mgr. Michal Ševcovic              Věra Chvátalová                              Mgr. Zdeněk Kubec 
náměstek primátora Ústí n/L, ředitel ZŠ              místopředsedkyně ÚKO ČUS                                    předseda ÚKO ČUS 
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