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Sporťáček

nnnnnáááááášššššš 

Díky němu si na jednom místě mohou (nejen) děti vyzkoušet 

nejrůznější sporty a potkat známé osobnosti. Cílovou skupinou jsou 

rodiny s dětmi od 3 let.

Základní myšlenkou Sporťáčku je, aby si děti mohly 

na vlastní kůži zkusit co nejvíce sportů a samy 

tak zjistily, co by je bavilo. Rodiče zároveň mohou 

komunikovat přímo se zástupci konkrétních klubů, 

od nichž získají informace, které jim budou při výběru 

sportu pro jejich potomky užitečné. Sporťáček 

spolupracuje vždy s kluby a organizacemi z daného 

města, případně regionu.

Na Sporťáčku se díky spolupráci s Fakultou tělesné 

výchovy a sportu UK nachází i blok sportovních 

lékařů, fyzioterapeutů či psychologů, kteří poradí 

s tím, jak zjistit, na co má dítě vlohy. Celý dnem se 

prolíná program na hlavním pódiu a autogramiády či 

exhibiční vystoupení známých sportovců.

Už jsme stačili poznat jednu zásadní věc – dítě, které 

na Sporťáček zavítá a vidí ostatní caparty, jak se baví 

pohybem, jedno při jaké disciplíně, chce okamžitě 

sportovat jako ony.

náš CÍL

přes25500

Je největším sportovním náborovým 

 festivalem v České republice.

Tolik návštěvníků přivítal Sporťáček v roce 2015.FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI



V čem se Sporťáček liší

•  je zaměřený jen a pouze na sport

•  představuje tolik sportovních disciplín, kolik je jen možné

•  je interaktivní – všechno si tu lze vyzkoušet

•  informace od sportovních svazů a oddílů doplňují i nezávislí 
odborníci se zaměřením na sport

•  umožňuje potkat známé sportovce i další osobnosti

•  nezapomíná na děti s handicapem

•  není to nuda, zabaví se tu i dospělí

od jiných festivalů pro děti?
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Tolik různých aktivit si mohli návštěvníci

 Sporťáčků v roce 2015 vyzkoušet.



Historie festivalu
S nápadem pomáhat dětem s výběrem   
 sportu přišel Jakub Makalouš v roce 2010.

 Už na podzim 2011 v pražských Žlutých lázních konal první ročník.

…největší Naším cílem je, aby se Sporťáček postupně zabydlel po 

celé republice. Ne hrr, najednou, ale postupně, aby byl růst kontinuální. 

Míříme i za hranice, pro začátek na Slovensko.

…nejlepší Chceme držet standard. Tak, aby byla účast na Sporťáčku obohacující 

pro návštěvníky i sportovní organizace, které se ho účastní. Víc Sporťáčků nebude 

znamenat, že se některému z nich budeme věnovat méně.

…užiteční Sporťáček je tady, aby pomáhal dětem snáz najít cestu ke sportu. Čím víc jich 

bude festival opouštět s nadšením pro určitou disciplínu, obohacených o zážitky plné pohybu, tím 

bude mít naše práce větší smysl.

…nezaměnitelní Toužíme stát se zavedenou značkou, kdy se běžnému člověku už jen při pohledu na 

logo vybaví, co Sporťáček znamená.

…zábavní Sport má být zábava. Zapomeňte na zakaboněné, vážné tváře. Jdeme se hýbat.

…spolehliví Nemíníme NIKOHO zklamat.

…první V Česku jsme už teď volba číslo jedna pro rodiče, kteří potřebují pomoct s výběrem sportu pro své děti. Tak to zůstane.

…dospělí Děti, které bude bavit sport, jsou naší prioritou. Víme však, že i dospělí na Sporťáčku propadnou aktivitám,

 o nichž dosud něměli ani tušení.

…všude Nezůstaneme jen u hlavních Sporťáčků, uvidíte nás co nejvíc tam, kde se to bude hemžit sportujícími dětmi. Čím dál víc

 nás budete potkávat jako součást dalších akcí, uvažujeme i o menších verzích festivalu, třeba i těch ryze zimních.

…otevření Postupně rozvíjíme způsoby, jimiž se snažíme zjišťovat, co by se návštěvníkům i sportovním organizacím

 na Sporťáčku líbilo, co by chtěli vylepšit.

…nápomocní Rozjíždíme i charitativní projekt pod hlavičkou Sporťáčku. Budeme pomáhat potřebným.

a takto to se Sporťáčkem 
vidíme do budoucna

Hodláme být…

2011
Jsme tu od roku

FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI
5 měst

v roce 2015 Sporťáček navštívil se svým programem.



Takto rosteme a chceme růst dále

Míníme se udržet na cestě vzhůru

ve všech ohledech.

I proto máme zájem

o dlouhodobou

spolupráci.

5 000 návštěvníků a účinkujících

79 oddílů a svazů

Praha
2012 10 měst

v ČR
2017

6 000 návštěvníků a účinkujících

113 oddílů a svazů

Praha
2013 12 měst

v ČR
2018

2 500 návštěvníků a účinkujících

50 oddílů a svazů

Praha
2011

8 - 9 měst

(oproti r. 2015 navíc Karlovy Vary | Hradec 

Králové | Kladno | Ostrava a další…)
2016

14 900 návštěvníků a účinkujících

209 oddílů a svazů

Praha | Plzeň | Ostrava
2014 všechny

kraje ČR
2019

25 500 návštěvníků a účinkujících

366 odílů a svazů

Praha | Plzeň | Brno | České Budějovice | Zlín
2015 všechny

kraje ČR
2020
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až 5000
Tolik dětí přivedl Sporťáček ke sportování v roce 2015.



Vyzpovídali je známí moderátoři Zorka Hejdová a Pavel Cejnar,

kteří se za dva roky stali tradičními průvodci programem.

Aleš Valenta - moderátor, bývalý akrobatický lyžař

Anna Kolářová – plavkyně

Bohumila Řešátková (Řimnáčová) – sportovní gymnastka

David Svoboda – moderní pětibojař

Eva Málková – curlerka

Eva Samková – snowboardistka

Filip Dvořák – kanoista

Jakub Kohák – všeuměl

Jakub Strakoš – sportovní aerobik

Jan Midrla – motokáry

Jan Pochobradský – sportovní aerobik

Jan Souček – kajakář

Jan Štěrba – rychlostní kanoista

Jaromír Ježek – judista

Jaroslav Pouzar – bývalý hokejista

Jan Vojtík – atlet

Jiří Prskavec – kajakář

Josef Dostál – rychlostní kanoista

Josef Straka – hokejista

Karol Kisel – fotbalista

Kateřina Keclíková – házenkářka

Kateřina Novotná – rychlobruslařka

Kristýna Kolocová – beachvolejbalistka

Ladislav Krejčí – fotbalista

Lukáš Bauer – běžec na lyžích

Lukáš Trefi l – rychlostní kanoista

Markéta Sluková – beachvolejbalistka

Martin Krňávek – triatlonista

Martin Nogol – jezdec na freestyle koloběžkách

Martin Pek – skateboardista

Martin Zach – hendikepovaný atlet 

Martin Vaniak – bývalý fotbalista

Michal Novotný – snowbardista

Milan Hnilička – bývalý hokejista

Ondřej Rybář – trenér biatlonové reprezentace

Petr Bříza – bývalý hokejista

Petr Gabriel – bývalý fotbalista

Petr Koukal – badmintonista

Petr Pilát – motokrosař

Ján Svorada – bývalý cyklista

Petr Švancara – brněnská fotbalová ikona

Roman Kresta – pilot rallye

Roman Kreuziger – cyklista

Roman Turek - hokejista

Slavomír Lener – hokejový trenér

Stanislav Ježek – vodní slalomář

Stanislav Řezáč – běžec na lyžích

Tereza Kmochová – neslyšící lyžařka

Tereza Tydlitátová – sportovní aerobik

Tomáš Kraus – skikrosař

Tomáš Verner – krasobruslař

Veronika Brichcínová – lakrosová hráčka, běžkyně

Zdeněk Grygera – fotbalista

Zuzana Hájková – curlerka

hráči fl orbalové reprezentace

Doc. PeadDr. Tomáš Perič, Ph.D.

– sportovní pedagog a autor odborných publikací

M.S. Kateřina Kudláčková

– expertka na mentální trénink

PhDr. Marian Jelínek

– hokejový kouč, specialista

na mentální trénink

PeadDr. Jan Hrůša, CSc

– odborník na sport zdravotně postižených

PhDr. Andrea Levitová

– sportovní pedagožka

PhDr. Jiří Šlédr

– sportovní psycholog

PhDr. Miroslav Petr Ph.D.

– odborník na fyziologii

a biochemii

I tyto známé osobnosti
již dorazily na Sporťáček. 
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Sporťáčkovy hvězdy

126
Tolik sportovních stanovišť nabídl pražský Sporťáček.

 Vytvořil tak nový český rekord!



Zmínky o Sporťáčku se objevují na obrazovce České televize i na novinových stránkách 

či významných webech. Díky spojení s  partnery a přízni známých sportovních 

osobností poutá pozornost čím dál širší veřejnosti. Příběh zakladatele festivalu 

Jakuba Makalouše zveřejnil na svém webu i časopis Forbes.

Jsme dobří parťáci
Svoji záštitu i podporu nám dává vedení měst, do nichž festival přivážíme. Vážíme si 

náklonnosti společností jako Agrofert, Cetelem a dalších partnerů včetně České 

unie sportu. Prohlubuje se naše propojení se servery a tituly, zaměřujícími 

se na orientaci v možnostech využití volného času pro rodiny s dětmi. 

Spolupracujeme s  Českým olympijským výborem, běžeckým 

projektem RunCzech či s Měsícem náborů do sportovních 

klubů hlavního města Prahy. Brněnská a Plzeňská 

zastávka roku 2015 se uskutečnily 

v rámci Evropského týdne sportu.

Sporťáček je vidět

Jsme zadarmo
Od roku 2015 festival postupně 

upouští od vstupného. Děti chodily 

vždycky zdarma, díky možnosti bezplatné 

registrace do spolku Sporťáček nově vzniká 

široká základna členů, kteří mohou navštěvovat 

všechny akce zdarma.

Jsme u zrodu „sportu roku“
Od ročníku 2015 volí na každém Sporťáčku návštěvníci sport roku. 

Vzniknou tak nejoblíbenější disciplíny v daných městech a pak i celkově 

v republice. Alespoň podle mladých sportovců, kteří tak dávají zelenou pohybu. 

A to doslova. Hlasuje se totiž zelenými kartami. Prvním sportem roku se stal… 

tradá… suverénně fotbal.

Jsme na sněhu i ledu
Že v  končícím létě stále praží sluníčko? To nám nevadí. 

I když je Sporťáček primárně venkovní festival a snažíme 

se ho směřovat na začátek, případně konec školního roku, 

dokážeme obstarat i sníh a od uplynulého ročníku s námi na 

všechny zastávky jezdí i unikátní umělá ledová plocha.
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Poprvé v historii pokořil Sporťáček tuto metu

      v návštěvnosti v Praze 5. září 2015.

přes10000

Náborová videa
Pomáháme s produkcí
videí, která ukazují chod jednotlivých klubů a představují ho zájemcům.

Videa jsou poté umístěna mimo jiné na webových kanálech Sporťáčku.

Spolupracujeme se školami
Dříve jsme organizovali například akce k začátku školního roku, výhledově budeme pomáhat

s ozvláštněním tělocviku. Podobným spojením se vůbec nebráníme, spíše jich uvítáme ještě víc.

Právě při nich totiž můžeme uplatnit naše zkušenosti a pomáhat i mimo brány samotného festivalu.
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aerobik

aikido

akrobatický rock and roll

alpské lyžování

akrobatické lyžování

americký fotbal

atletika

badminton

baseball

basketball

beachvolejbal

běžecké lyžování

biatlon

boby a skeleton

bokwa

box

canicross

capoeira

curling

cvičení pro děti

cyklistika

discgolf

dračí lodě

fi tness cvičení

fl orbal

footbag

fotbal

freestyle fotbal

freestyle frisbee

freestyle lyžování

freestyle snb

golf

gymnastický aerobik

hasičský sport

házená

historický šerm

hokejbal

cheerlading

inline bruslení

inline hokej

inline rychlobruslení

jachting

jezdectví

jiu jitsu

joga

judo

jumping

kanjam

kanoepolo

sport pro hendikepované

sportovní aerobik

sportovní gymnastika

sportovní koloběžky

sportovní létání

squash

stolní tenis

synchronizované plavání

šachy

šerm

taekwondo ITF

taekwondo WTF

tai chi

tag rugby

tanec

tenis

thajský box

tchoukball

trampolíny

tricyklistika

ultimate frisbee

veslování

vodní pólo

volejbal

vzpírání

wing chun

kanoistika

karate

kendó

kin-ball

kiteboarding

korfbal

krasobruslení

krav maga

kriket

kulečník

kung-fu

lakross

lední hokej

lezecký sport

lukostřelba

mažoretky

moderní gymnastika

mölkky

motocross

motokáry

motorsport

nohejbal

o gumdo

orientační běh

paddleboard

plavání

plavání s ploutvemi

plážová kopaná

plochá dráha

pole dance – akrobacie na tyči

potápění

pozemní hokej

RC modelář

ropeskipping

rugby

rybářský sport

rychlostní kanoistika

řeckořímský zápas

sálová cyklistika

sebeobrana

severská kombinace

shuttlecock

silniční motocykly

skoky na lyžích

skoky na trampolíně

slackline

snowboarding

softball

speed badminton
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Jaké sporty jsme

už představili?



Sporťáčkův tým

• spojíte své jméno se smysluplným projektem

• pomůžete dětem najít cestu k pohybu

• budete se podílet na největší akci svého druhu v České republice

• oslovíte tisíce lidí v jasně dané cílové skupině

• pozitivně ovlivníte vývoj mladé generace
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Pojďte do toho s námi

WWW.SPORTACEK.CZ

Jakub Makalouš | ředitel festivalu

Zakladatel festivalu významnou inspiraci načerpal v Austrálii. Přimět Čechy k pohybu

je jeho posláním, sportování životním stylem.

jakub@sportacek.cz | +420 603 297 271

Jana Slámová | offi ce manažer

Spolehlivá máma Sporťáčkovy kanceláře. Její hlas uslyšíte jako první,

když se k nám dovoláte.

jana@sportacek.cz

Leona Srbová | vedoucí produkce

Dobrá duše týmu Sporťáčka. Zařídí i nezařiditelné a ještě na vás u toho bude milá.

Hraje špičkově frisbee.

leona@sportacek.cz | +420 775 085 826

Pavla Banašová | koordinátorka klubů

Dáma s ráznou vyřídilkou. Děti má vždy kolem sebe. Když není zrovna 

na Sporťáčku, pracuje ve školce.

pavla@sportacek.cz

Festival Sporťáček, z. s. | Levá 29/3 | 147 00  Praha 4 - Podolí | IČO: 22839186

kancelář a korespondenční adresa: Nad Zemankou 892/7 | 147 00 Praha 4 - Braník

info@sportacek.cz | +420 733 311 211

Martin Müller | marketingový partner

Majitel společnosti Müller Production - marketingového partnera festivalu, 

s dlouholetou praxí nejen ve sportovní branži.

martin.muller@mproduction.cz | +420 608 525 354

Linda Gabrielová | koordinátorka klubů

Pořádnou obratnost neuplatňuje jen při gymnastice,

ale i při domlouvání účastníků festivalu.

linda@sportacek.cz

František Suchan | manažer komunikace

Po osmi letech v deníku Sport přišel, aby pomohl Sporťáčka dostat blíž 

k vám i veřejnosti. Volejte mu kdykoliv.

frantisek.suchan@sportacek.cz | +420 724 014 662
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