Praha 6. června 2017
Zapojte se do Evropského týdne sportu a ukažte lidem, že se mají hýbat celý rok
Již potřetí proběhne Evropský týden sportu. Zapojte se i vy. Pořádáte vy či vaši členové sportovní akci
nebo závody pro veřejnost v období od 23. do 30. září 2017? Přihlaste se a buďte součástí celoevropské
snahy rozhýbat veřejnost. Prvních šedesát přihlášených akcí navíc obdrží plakáty na podporu propagace
své události nebo dárky pro účastníky. Podrobnosti najdete na ceskosportuje.cz/tydensportu.
Do Evropského týdne sportu, který organizuje Evropská komise a v Česku ho koordinuje Český olympijský
výbor, se může zapojit úplně každý – bez ohledu na věk, bydliště a výkonnost. Letos probíhá od soboty
23. září do soboty 30. září, jeho cílem však je vyzvat širokou veřejnost k pohybu po celý rok – proto
k Evropskému týdnu sportu patří heslo #BeActive.
Loni se do sportovních akcí v rámci Evropského týdne sportu zapojilo v Česku 57 247 účastníků. Letos
chceme vyzvat ještě více lidí. Opět budeme propagovat jednotlivé přihlášené akce. Přizvali jsme také více
ambasadorů – jsou jimi bronzová olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková, mistr světa a Evropy
v moderním pětiboji Jan Kuf a plavecká medailistka Lucie Svěcená. Nově se do projektu zapojí i firmy
v rámci „Firemní výzvy“, která by měla připomenout zaměstnancům daných firem, jak je pohyb důležitý.
Věděli jste, že denně se v Česku sportu věnuje pouze 23 procent dětí? Nebo že každý druhý Čech nesportuje
vůbec? Pomozte nám to změnit. Je čas rozhýbat lenochy. Zapojte se. #BeActive!
„Věřím, že spolu v rámci Evropského týdne sportu rozhýbeme Česko,“ těší se Petr Graclík, generální
sekretář Českého olympijského výboru. „Ukažme světu, že Česká republika je stále plná sportovců! Jdete do
toho s námi?“
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Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899. Dle Olympijské charty má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast
České republiky na olympijských hrách. Zodpovědností a rolí Českého olympijského výboru je zastupovat zájmy českého sportu jako celku vůči státu.
ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména
v oblasti mládeže.

