
 
 

Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže 

 

a) Výchozí stav problému a místo realizace projektu 

Od svého počátku působení v Praze - Troji se Trojské gymnázium vyznačuje vykazováním 

řady mimoškolních aktivit v oblasti společenské, kulturní a sportovní. Zejména v poslední 

jmenované oblasti patří jiţ delší dobu (od roku 2000) pořádání podzimního florbalového 

turnaje. Této akce konající se ve sportovní hale v budově Čechovy školy účastní sportovní 

týmy mládeţe z celé Prahy i mimo hlavní město. K dalším sportovním akcím s několikaletou 

tradicí patří Olympijský den mládeţe spojený s raftováním na Trojském kanále, který se koná 

pod záštitou Českého olympijského výboru v areálu u Trojského koně a Loděnice Troja. 

V roce 2011 se tyto sportovní akce, na jejichţ pořádání se kromě gymnázia podílí TJ Sokol 

Troja, občanské sdruţení Trojskoúhelník a v případě florbalového turnaje také od roku 2010 

Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, rozšíří o další dvě akce ve sportovní hale 

a na hřišti ZŠ Trojská. Kromě ţáků a studentů ve věku 12 - 19 let se zapojí rovněţ ţáci 

mladšího věku (7 - 11 let), navštěvující první stupeň ZŠ. 

b)  Věcný popis navrhovaného projektu  (tj. obsah a cíl projektu) 

Olympijský den mládeţe s řadou disciplín (orientační běh, rafting, soutěţe zručnosti, střelba 

ze vzduchovky, kopy a hody na cíl) proběhne v roce 2011 opět za účasti všech dětí a mládeţe 

v Troji včetně předškoláků z mateřské školy. Florbalový turnaj OPEN Florbal Troja 

připomíná památku 17. listopadu - Dne boje za studentů za svobodu. Turnaj se tradičně těší 

velké oblibě všech jeho účastníků a i v letošním roce se očekává účast mimopraţských týmů, 

akce bude opět rozvrţena do více dnů. Díky tomu mohou zejména mimopraţští účastníci 

nasát atmosféru hlavního města a spojit sportovní výkony s kulturními záţitky. Organizátoři 

turnaje jsou připraveni poskytnout nadstandardní zázemí. Týmy budou  hrát  o  putovní  pohár   

a další hodnotné ceny. Účastníci nemusí být příslušníky školního druţstva, turnaj je otevřený 

a běţně se účastní i týmy pod jinou hlavičkou. Vzhledem k vysoké popularitě sportovní hry 

florbal jsme se dohodli se zástupci TJ Sokol Troja a ZŠ Trojská na uspořádání dalších dvou 

turnajů. Jeden proběhne v rámci Dne dětí a druhý v předvánočním období. Cílovou skupinou 

budou v obou případech ţáci mladšího školního věku, kteří mají dosud omezené moţnosti 

porovnání svých sportovních výkonů v rámci hlavního města Prahy (Ţákovská florbalová liga 

je organizována aţ pro ţáky od 12 let).                                                        

c) Předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu a termíny hlavních etap projektu   
Olympijský den mládeţe proběhne ve středu 22. 6. 2011, propagaci zajišťuje Česká 

olympijská, a.s. a Trojské gymnázium od konce května. První florbalový turnaj pro ţáky ZŠ a 

niţšího stupně víceletých gymnázií z Prahy - Troje a přilehlých obcí Praha 6, 7, 8 bude 

organizován počátkem června ve všední den (s návazností na sportovní den dětí, který pořádá 

TJ Sokol Troja). Tradiční florbalový turnaj OPEN Florbal Troja 2011 proběhne během 

prvního listopadového víkendu 5. a 6. 11. 2011. S pořádáním třetího turnaje počítáme 

v předvánočním týdnu ve všední dny, pravděpodobně 20. nebo 21. 12. 2011. 

d) Výstupy řešení - práce v terénu, vzdělávací akce, publikace  atd.  

Sportovní aktivity pro děti a mládeţ od předškolního věku aţ po maturitu, na jejichţ pořádání 

se podílí spolu s Trojským gymnáziem další trojské instituce (TJ Sokol, ZŠ Trojská, o.s. 

Trojskoúhelník) podtrhují tradice MČ části Troja, jíţ právem náleţí označení sportovní obec. 

Nemalý význam je i v oblasti rozšíření povědomí o Troji, neboť sem zavítají lidé odjinud. Pro 

mnohé je příjemným zjištěním, ţe zde je řada ideálních míst pro odpočinek a sportovní 

relaxaci (Trojská louka, zázemí u Trojského koně, protipovodňový val).  

 

 



e)  Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení v místě realizace 

Hlavním smyslem je bezesporu utuţení tělesné a fyzické kondice mladých lidí a jejich 

motivace k pravidelnému sportování. Dotváří je nejen moţnost získání drobných cen a 

suvenýrů, ale i skvělá atmosféra, která obyčejně na trojských sportovních akcích vládne. Akce 

jsou organizačně poměrně náročné, coţ předpokládá dokonalou souhru všech subjektů, které 

se na nich budou podílet. V našem zájmu je bezesporu zajištění hladkého průběhu, s čímţ 

souvisí například důkladná příprava a následné činnosti po skončení. Velice důleţitým 

aspektem je zajištění kvalitního zázemí a potřebného materiálního vybavení. V rámci tohoto 

projektu usilujeme o jeho zkvalitnění v podobě vybudování úloţného prostoru v horní části 

sportovní haly (vedle galerie) a moţnosti pořízení stavitelných mantinelů. Díky společnému 

participování jednotlivých organizátorů se zapojením MČ Praha - Troja bude moţné značně 

vylepšit podmínky a to nejen pro realizaci projektu v letošním roce, ale po mnoho dalších let. 

 


