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OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ: 

PŘES 400 ŠKOL HNED PRVNÍ DEN! 

První dubnový týden začala další fáze 

dlouhodobého projektu Česko sportuje 

nazvaná Olympijský víceboj. Výzvu 

k podpoře zdravého životního stylu jen bě-

hem prvního dne vyslyšelo více než 400 

základních škol z celé republiky. Žáci z 1. až 

9. tříd budou v rámci víceboje plnit pohy-

bové úkoly a hlavně se bavit sportem. Na-

víc soutěží o návštěvu olympioniků přímo u 

nich ve škole.  

Premiérový ročník Olympijského víceboje byl 

zahájen za přítomnosti médií v prostředí, pro 

které je určen, tedy přímo v tělocvičně jedné 

z pražských základních škol na pražských 

Vinohradech. Děti přišel pozdravit také ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy Marcel 

Chládek: „Chtěl bych zvýšit počet hodin těles-

né výchovy.“ Nejvíce školáci ocenili aktivní 

zapojení olympijských medailistů Vavřince 

Hradilka a Veroniky Vítkové, kteří jsou záro-

veň ambasadory víceboje a natočili instruktáž-

ní videa k jednotlivým disciplínám. Nejlepší 

školy ČOV odmění během května návštěvou 

Olympijských hlídek za účasti sportovních 

hvězd.     

„Přibývá stále více obézních dětí. A přitom 

zájem o pohyb mezi mládeží je, stačí jim na-

bídnout sport zábavnou formou. Nemusí to být 

ani finančně náročné. Nejde nám o špičkové 

výkony, ale abychom zapojili co nejvíce školá-

ků. Věříme, že se ještě v tomto ročníku zú-

častní až 60 tisíc žáků,“ říká Martin Doktor, 

sportovní ředitel ČOV. 

„Sport mi přinesl kamarády. Do osmnácti let 

jsem ho bral hlavně jako tábor, turisťák. Bavil 
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jsem se jím a to mi zůstalo dodnes. Olympijský 

víceboj je jedna z cest, jak se dostat k dětem a 

rozpohybovat je,“ zdůrazňuje vodní slalomář 

Vávra Hradilek. 

Propozice najdete zde. 

 

Ceny pro školy a žákovská knížka od Čtyř-

lístku   

Prvních šest nejlepších škol dostane na konci 

úvodního ročníku sportovní vybavení, 140 

nejrychleji zaregistrovaných získává vícebojař-

ský set. Pro 1. až 3. třídy olympijský výbor 

ještě připravil společně s časopisem Čtyřlístek 

sportovní žákovskou knížku s řadou zábav-

ných aktivit a úkolů, které budou děti plnit ve 

škole i s rodiči. Využijí k tomu oblíbený systém 

samolepek. 

Víceboj, který navazuje na úspěšné celorepub-

likové projekty Moje olympiáda a Olympijský 

park Soči – Letná (přes 400 tisíc účastníků), 

odstartoval 1. dubna a potrvá do konce školní-

ho roku. Školy se mohou registrovat na 

www.olympic.cz/ceskosportuje.  

Harmonogram 2014 

 7. 4. 2014: Start plnění disciplín 

 Květen 2014: Olympijské hlídky 

 Červen 2014: Vyhodnocení víceboje, 
ocenění škol 

 Podzim 2014: Start dalšího ročníku 
Olympijského víceboje 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. 
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