Projekt velkoformátového černobílého kalendáře Sportovního clubu
Jedličkova ústavu Praha,

Název projektu

Šampioni a borci

Podtitul /motto/
„Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou
překážkou.“ /Antoine de Saint Exupéry/.

Myšlenka projektu
Snad každý člověk se ve svém životě potkává s nástrahami, které se učí zdolávat, zvláště
pak je-li nějakým způsobem tělesně či duševně hendikepován. Na druhou stranu se snad
dá říct, že každé překonání takové bariéry člověka posílí a zároveň obohatí. O tom by své
mohli vyprávět členové Sportovního clubu Jedličkova ústavu
http://www.scjupraha.eu/, u nichž jsou takové činnosti na denním pořádku. Jistě je
sympatické, že se dokážou poprat s nepřízní osudu. Tento společný jmenovatel-toto
sdílení osudu nalezneme též u špičkových vrcholových sportovců, ke kterým i mladí
sportovci s hendikepem vzhlížejí jako ke svým vzorům hodným následování. Z tohoto
důvodu nás napadlo, že by je známí sportovci přizvali , aby si s nimi zkusili jejich druh
sportu. Jelikož velká část trenérů dříve sportovala na vrcholové úrovni, dnešní aktivní
sportovci se na čas promění v trenéry, kteří povedou své sportovce a budou s nimi
společně na hřišti sdílet napětí i radost při přípravě na vrcholný výkon na soutěžích.

Předmět projektu /Popis projektu/
Oslovení sportovci-medailisté z olympijských her, mistrovství světa a Evropy, mistři
České republiky: plavkyně Simona Baumrtová, Petra Chocová, veslaři Mirka
Knapková a Ondřej Synek, atletky Zuzana Hejnová a Barbora Špotáková,
snowboardcrossařka Eva Samková, kajakář Vavřinec Hradílek, biatlonista Ondřej
Moravec, fotbalista David Lafata, biketrialista Petr Kraus, skicrossař Tomáš Kraus,
moderní pětibojař David Svoboda, judista Lukáš Krpálek spolu s mladými sportovci si
zasoutěží a budou vyprávět příběh té své disciplíny. Počítáme také s plenérovým
fotografováním.

Autor kalendáře
Tvůrcem fotografií bude světoznámý fotograf Robert Vano-člověk s americkým pasem,
slovenskými kořeny a maďarskými rodiči. Spolupracuje ochotně s řadou nadací a
charitativních organizací, mj. s o.s. ADRA, pro které nafotil kalendář se známými
osobnostmi na podporu slumových škol v Bangladéši.

Význam projektu a očekávaný efekt
Kalendář představí aktivity SC JÚ, o. s., který je nedílnou součástí Jedličkova ústavu
http://www.jus.cz/ . Jeho činnost má velmi pozitivní vliv na mimoškolní výchovu,
fyzickou a psychickou kondici žáků a studentů JÚŠ i ostatních sportovců, kteří se účastní
jeho programu. Výtěžek z prodeje kalendáře chceme směřovat na podporu dopravy na
závody, tréninky, soustředění a na zajištění kvalitních sportovních potřeb.
Vycházíme také z toho, že každá větší firma vydává pro své spolupracovníky, obchodní
partnery kalendář. Určitě by nebylo od věci dát této aktivitě trochu jiný rozměr a také se
tímto způsobem trochu zviditelnit. Oslovíme tedy dosavadní partnery SCJÚ, o. s., další
firmy a také školy s možností zakoupení kalendáře.

