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České Bud ějovice – m ěsto 
sportu 2009 – 2010

ČESKÉ BUDĚJOVICE – město sportu 2009 – 2010

je 2 - letý projekt na podporu cestovního ruchu, sportu a kultury
v období ledna 2009 až prosince 2010

Projekt je financován Evropskou unií.

Záměrem projektu je nabídnout sportovní aktivity a osvětu z oblasti 
sportu, kultury a cestovního ruchu. 

Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí a zájem o sport ve všech jeho 
podobách a to pro celé rodiny bez rozdílu věkových kategorií

Cílem projektu je udělat základ pro sportovní platformu i po roce 2010, 
nabídnout místo plné informací o sportu a sportovních aktivitách v 
JčK. Zapojit do spolupráce všechny související oblasti, aktivní kolem 
sportu a to od zdravé výživy, životosprávy, oblečení až po vysoce profi
podmínky a zázemí.



České Bud ějovice – m ěsto 
sportu 2009 – 2010

Projekt se zam ěřuje na letní i zimní sporty a jeho náplní jsou 
kombinace:

• aktivního pohybu (např. organizována hromadná jízda na kole, silvestrovský 
běh, soutěžní odpoledne rodina proti rodině, akce „Kluci na volejbal, holky 
do sauny“ apod.)

• přiblížení profesionálního sportu, jakým způsobem je organizován, 
financován, co je k němu třeba, profesionální přístup k tréninku, přípravu na 
zápas....

• osvěty o zdravé výživě, životosprávě a zdravý
• individuálních akcí pro ženy a muže (např. prohození mužských a ženských 

sportů)
• akcí pro děti
• soutěží pro širokou veřejnost za účasti profesionálních sportovců
• profesionálních tréninků
• konferencí na téma sport a mnoho dalších aktivit
• kultury ve formě talk show s předními JčK sportovci v rámci promítání

sportovní dokumentů a filmů
• Výstav, vzpomínek a dokumentů o úspěších  JčK sportovců



Kostra projektu

Jednotlivé akce jsou členěny do následujících skupin:

• Velké sportovní akce:
„4x do roka, vždy v patronaci jiného sportu. Den plný sportu, informací a 
náplní o aktivním pohybu“

• Malé sportovní akce:
„4x do roka sportovní akce s aktivní pohybovou náplní v přírodě za účasti 
předních JčK sportovců a postavené pro celou rodinu od nejmenších pro 
seniory“

• Odborné akce:
„Profesionální tréninky a Odborné semináře zaměřené na přiblížení
profesionálního zázemí sportu a potřebné kondice a zdraví“

• Kulturní programy:
„se zaměřují na spojení sportu a kultury, propojují společné zážitky a chvíle 
a aktivní účastí účastníků se dostávají do jejich povědomí. Zastoupeny jsou 
společenské večery, výstavy, talk show a promítání filmů a dokumentů “



Velké sportovní akce

Náplní velkých sportovních akcí je několik paralelních programů a 
soutěží pod vedením profesionálních hráčů v daném sportu (hokej, 
fotbal, volejbal, basketbal).
Dále pak atraktivní program pro děti, soutěže profesionálních 
hráčů proti sobě v neobvyklých disciplínách (např. fotbalisté si 
zahrají s hokejisty utkání v basketbalu), autogramiáda významných 
sportovců z řad ligových hráčů, přednášky o vlivu sportu na lidský 
organismus s fyzioterapeuty, zkoušky měření BMI (body mass
index), měření tukové řasy, měření cukru, testy fyzické kondice, 
poradna životosprávy a lékařský koutek.
I pro ženy je připraven zajímavý program v podobě módních 
přehlídek sportovního oblečení a ženský koutek plný pohybu.
Součástí programu bude propagován také projekt „ bořme mýty o 
drogách“.
Vše v doprovodu kulturního programu s hudbou, moderátorem a 
občerstvením pro účastníky.
Na akcích bude zastoupeno široké spektrum sportů s možností
jejich vyzkoušení a konzultace s profesionály



Velké sportovní akce

Velký sportovní volejbalový den (2.3.2009)

- Exhibice volejbalistů, basketbalistů, fotbalistů a paralympioniků v basketbalu
- Volejbalový turnaj středních škol
- Ukázky cvičení, posilování, profesionálního tréninku
- Koutek zdraví
- Dětský koutek
- Trenažér baseballového nadhozu – měření rychlosti
- Golfový trenažér



Malé sportovní akce

Malé sportovní akce představují aktivní pohyb v přírodě spojený s nabídkou a 
pořádáním aktivního programu pro celé rodiny, soutěže, možnost kontaktu a 
poznání profesionálních hráčů i v jiné podobě a zážitcích.

Fotografie z Výstupu na Kleť s fotbalisty (28.březen 2009)



Malé sportovní akce

• Basketbalové sportovní odpoledne (16.4.2009)



Odborné akce

Odborné sportovní akce mají přiblížit profesionalitu sportu se 
zaměřením na prezentaci a představení teorie, pravidel a nutného 
zázemí sportovních klubů.

Fotografie z profesionálního tréninku volejbalistů VK Jihostroj ČB

(2.únor 2009)



Odborné akce

Pomocí účasti na profesionálních trénincích a speciálně pro tento projekt postavených 
Odborných seminářích se dozvíme více o přípravě na sportovní výkony, nakoukneme 
do zázemí sportu, strategie a taktiky. Dozvíme se více o koncepcích práce 
v jednotlivých sportech, sportovcích a mládeží. 

Odborný seminář s hokejisty (4.únor 2009)



Odborné akce

Odborný seminář o vlivu sportu na lidský organismus – fotbal (16.4.2009 )
Přednášející:
- doc. Dr. Josef Dovalil, CSc. (koncepce vývoje sportovce)
- doc. PaedDr. Milada Krej čí, CSc. (psychologické aspekty vývoje sportovce v dospívání)



Kulturní programy 

Kulturní část projektu si klade za cíl propojením kulturních a 
sportovních zážitků, ukázat a přiblížit úspěchy jihočeských 
sportovců, podělit se s návštěvníky o jejich zkušenosti jak ze 
sportovišť tak i soukromého života se sportem.

Ukázat sport jako jednu z forem kultury a společenského vyžití. 

Kulturní akce začínají červnem 2009



Osobnosti projektu 

Projektu propůjčili svoji tvář současní, ale i bývalí významní sportovci JčK.

Jednou z tváří projektu se stala bronzová olympionička (paralympské hry v 
Pekingu 2008) v hodu diskem – Jana Fesslová.

Z individuálních sportů se věnuje vrhačským disciplínám (koule, disk,oštěp a 
plavání). 

Z kolektivních sportů pak florbalu a
je členkou klubu Unihoc Kings
České Budějovice,
který hraje nejvyšší soutěž floorbalové
ligy vozíčkářů a v roce 2007 
vybojoval mistrovský titul. 



Osobnosti projektu

Jakub Prüher - kanoistika/ lyžování

- Odchovanec SK VS Č. Budějovice
- Účastník MS
- Závodník taktéž na OH v Barceloně

( v roce 1992 / umístění - 29.pozice/ kanoistika)
Na umělé slalomové dráze v Českém Vrbném u Č. Budějovic působí vousatý čtyřicetiletý muž

slalomářskému potěru jako trenér a předseda vodáckého oddílu.

Napsali o n ěm (3.3.2009): 
Na šumavském Špičáku se o víkendu bojovalo o tituly krajských lyžařských přeborníků v mužské
kategorii. Společně s Jihočechy soutěžili i zástupci Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého 
kraje.
Z Jihočechů se dvojnásobným krajským přeborníkem stal Petr Brantner ze SKI klubu Písek, který 
vyhrál jak sobotní slalom speciál, tak i nedělní obří slalom. Ve slalomu se za ním na druhém místě
umístil nestárnoucí Jakub Prüher z SK Chlum a Novotný ze SKI klubu Lipno.
V obřím slalomu byl Prüher opět druhý a bronz tentokrát bral Zdeněk Junek z SK Strakonice.

Více info na : http://www.skiklubchlum.cz/stranka/o-klubu



Osobnosti projektu 

Dominika Červenková – moderní gymnastika

Účastnice Olympijské her v roce 2004 v Aténách,kde obsadila 20.příčku.
Mezi další její úspěchy patří15.místo na Mistrovství světa 2005 v Baku, 
15.místo na Mistrovství Evropy 2005 v Kyjevě.

Velkým úspěchem lze zmínit také zařazení mezi moderní gymnastky světové
třídy.



Osobnosti projektu 

Václav Vochoska - vesla ř

- reprezentant Československa

- olympionik, který získal dvě bronzové medaile z Olympijských her

- v Montrealu 1976 získal bronzovou medaili v párové čtyřce ve 
složení Jaroslav Hellebrand, Václav Vochoska, Zdeněk Pecka a 
Vladek Lacina

- v Montrealu 1980 také bronz ve dvojskifu. 



V projektu ČBMS jsou zapojeni

Osobnosti / ikony českého sportu:

Projektu se zú častnili:

- Luděk Bukač

- Jan Tlačil

Dětské domovy:
s cílem zapojení dětí do sportovního prostředí a mezi profesionální hráče

Občanské sdružení:
PREVENT garantující oblast „Bořme mýty o drogách“



Najdete nás

• Kino Kotva – Checkpoint projektu ČBMS

• Campus Hoch Špalíček

DISTRIBUČNÍ MÍSTA:
- Bazilika Igy

- Jihočeské divadlo

- Jihočeské museum

- Radnice
- Složiště a fotbalový stadion, Plavecký stadion, Zimní stadion, Sportovní hala

- OREL – Lannova

- Sportcentrum Delfín

- Igy – Factory pro

- Golfclub Hluboká
- Baseball and Softball club

- MŠ, SŠ,VŠ, gymnasia, GON

- VZP

- Victory, Bejby centrum

- Landafoto
- ČBSTO

- Sport Maxík

- Pojišťovna Petřík

- Autobusy MHD, ČSAD

www. cb-sport.cz



Fakta o projektu (k 19.4.2009)

Statistiky:

• Akce za první tři měsíce navštívilo cca 490 účastníků

• Rozdalo se na cca 9500 kusů letáků

• www navštívilo na 300 návštěvníků

• Zapojilo se cca na 20 subjektů

• Uskutečnilo se na „8“ Akcí

• Napsalo o nás cca 33 článků



Přehled akcí projektu v roce 2009

ÚNOR
Hokej / Fotbal / Volejbal / Basketbal
4. 2. 2009 - Semináře o vlivu sportů na lidský 

organismus - hokej
8. 2. 2009 - Výstup na Kleť s fotbalisty
BŘEZEN
2. 3. 2009 - Sportovní volejbalový den
23. 3. 2009 - Profi trénink s hokejisty a den 

otevřených dveří na zimním stadionu
DUBEN
7. 4. 2009 - Profi trénink s basketbalisty
15. 4. 2009 - Semináře o vlivu sportů na lidský 

organismus - fotbal
16. 4. 2009 - Basketbalové odpoledne v 

Hluboké nad Vltavou
KVĚTEN
18. 5. 2009 - Profi trénink s fotbalisty a den 

otevřených dveří na fotbal. Stadionu
31.5. 2009 - Sportovní fotbalový den

ČERVEN
20. 6. 2009 - Sport v ulicích města České

Budějovice
27. 6. 2009 - Loučíme se na prázdniny s 

hokejisty

ČERVENEC
7. 7. 2009 - Pochody za úplňku
ZÁŘÍ
7. 9. 2009 - Volejbalové odpoledne
3. 10. 2009 - Sportovní basketbalový den
ŘÍJEN
21. 10. 2009 - Semináře o vlivu sportů na 

lidský organismus - basketbal
LISTOPAD
2.11. Profi trénink volejbalistů
23. 11. 2009 - Semináře o vlivu sportů na 

lidský organismus – volejbal
PROSINEC
7. 12. 2009 - Sportovní hokejový den

OSTATNÍ
1.- 6. 6. 2009 - Večery se sportem
19. 10. - 1. 11. 2009 - Výstava jihočeských 

olympioniků - Prachatice
23. - 28. 6. 2009 - Výstava jihočeských 

olympioniků - Tábor
24. - 28. 8. 2009 - Beach škola volejbalu
27. 7. - 9. 8. 2009 - Výstava jihočeských 

olympioniků - České Budějovice



Partne ři projektu

HOKEJ – Hockey Club České Budějovice

FOTBAL – SK Dynamo České Budějovice

VOLEJBAL – VK Jihostroj České Budějovice

BASKETBAL – BK České Budějovice

GON – Gymnázium olympijských nadějí

KINO KOTVA Jan Turinský



Projekt podporují

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

- Deník, MF Dnes, Radniční noviny, Kurýr
- Hitradio Faktor, Reggie Radio Music

Dále projekt podporují:
- Všeobecná zdravotní pojišťovna
- Pension Olympie
- UŠO – Unie šipkových organizací
- KST Orel
- Baseball and Softball Club Hluboká
- Golfový klub Hluboká nad Vltavou
- Dopravní podnik města ČB
- ČSAD Autobusy
- Landafoto
- Activa
- IGY Centrum
- Petřík Brokers



Kontakty

Statutární m ěsto České Bud ějovice

Management projektu

Michal Šebek

nám. Přemysla Otakara II / 1
370 01 České Budějovice

www.c-budejovice.cz

E-mail: msebek@mjgroup.cz

Mobil: +420 724 233 042

HOCH a synové 1899 s.r.o.

PR, marketing, propagace projektu

Petra Bláhová

Vltavské nábřeží 688/3
370 05 České Budějovice

www.hoch.cz

E-mail: petra@hoch.cz

Mobil: +420 724 505 101


