
 

 

 

Vážená paní trenérko, vážený pane trenére, 

 

dovolte mi, abych se na Vás jménem České olympijské nadace obrátil s prosbou o spolupráci. 

Česka olympijské nadace se zasazuje o pomoc dětem, které velmi baví sport a věnují se mu 

v rámci svého volného času v klubech nebo dalších organizacích, ale zároveň je omezuje 

nedostatek peněz na vybavení, soustředění nebo třeba na členské příspěvky. 

Sám jako bývalý aktivní sportovec vím, kolik zážitků, radosti i neocenitelných zkušeností a 

vlastností může dětem dát sport pro jejich cestu životem. Jako trenér a rodič jsem si však 

zároveň vědom toho, jak jsou některé sporty finančně náročné a jak těžké může být pro řadu 

rodičů splnit jejich dětem sportovní sny. Česká olympijská nadace je tu právě proto, aby 

podpořila děti, které mají chuť sportovat, ale z finančních důvodů je pro ně sport obtížně 

dostupný. 

Právě Vy a Vaši kolegové znáte nejlépe situaci Vašich svěřenců a jejich rodin. Proto bych Vás 

chtěl velmi požádat o to, abyste informace o činnosti nadace, které najdete v příloze tohoto 

e-mailu, předali všem rodičům – ale zejména těm, o kterých víte, že jim finanční nebo 

rodinná situace neumožňuje plně hradit sportování jejich dětí. 

Během čtyř let své činnosti rozdělila Česká olympijská nadace více než sedm milionů korun 

mezi 1263 nadšených sportovců ve věku 6 až 18 let. Budeme rádi, pokud i díky Vám 

podpoříme mnoho dalších dětí. 

 

Děkuji za Váš čas a předem také za pomoc. 

S přáním hezkého dne 

 

 

Jan Železný 

Prezident České olympijské nadace 

 



   
     

Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
Czech Republic 
tel.: +420 725 789 742 
con@olympic.cz 
www.olympic.cz/nadace 

 

 

 

Podporujeme všechny děti, které mají chuť naplno sportovat 

Máte ve svém okolí nadšeného sportovce ve věku 6 až 18 let, jehož rodina nebo zástupci 
však musí hodně zvažovat, zda si mohou dovolit financovat sportování dítěte? Pak můžete 
své známé, svěřence nebo jejich nejbližší nasměrovat na Českou olympijskou nadaci. 
 

Komu nadace pomáhá a jak o pomoc požádat? 

Všem, kdo splňují aspoň jeden z níže uvedených bodů: 
· Pobíráte přídavek na dítě nebo jinou státní sociální podporu? 

· Vyrůstá dítě v dětském domově? 

· Máte dítě v pěstounské péči? 

· Jste rodič samoživitel? 

· Ocitli jste se vinou mimořádných okolností v tíživé sociální situaci? 

Formulář se žádostí najdete ZDE. 

 

Jak často nadace pomáhá? 

Finančním příspěvkem jednou ročně každému žadateli, který splní podmínky pro zisk 
podpory. Dětem však také plní přání v podobě setkání se sportovními hvězdami. 
 

Na co lze příspěvek využít? 

Například na sportovní vybavení, soustředění, členské příspěvky v klubech, sportovní 
kroužky, soustředění a další náležitosti, které obnáší zapojení do aktivní činnosti ve 
sportovních organizacích. 
 

Kdo nadaci podporuje? 

Jejím prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v hodu oštěpem Jan 
Železný. O podpoře dětem hlasují olympijští medailisté od roku 2012, které také do nadace 
vkládají své prostředky. Veškeré finanční prostředky, které nadace získá, jdou na podporu 
mladých sportovců, její provoz hradí Český olympijský výbor. 
 

Pomozte nám informace rozšířit dál! 

Předejte, prosím, podklady rodičům, trenérům, svěřencům, přátelům – všem, komu by Česká 
olympijská nadace mohla pomoci. Na svůj web také můžete umístit přiložený web banner 
České olympijské nadace. 
 

Všechny informace najdete na www.olympic.cz/nadace, nebo nás neváhejte kontaktovat na 
telefonu 725 789 742, mailem na con@olympic.cz, případně poštou na korespondenční 
adresu: Český olympijský výbor, Benešovská 6, Praha 10, 101 00. 
 


