


V rámci programu Erasmus+ Sport se Beachklub Ládví jako člen partnerské sítě 
se zapojil do projektu Move Up to Be Healthy and Happy.  

Projekt se zaměřuje na prevenci obezity a dalších chorob spojených se 
špatnou výživou a nezdravým životním stylem.  
Doba trvání projektu je 1.1.16 – 31.12.17 

Představení projektu 



• Gdynia Sports Centre (Gdyńskie Centrum Sportu - GSC), Gdynia, Poland 

• Municipality of Forte dei Marmi (Comune di Forte dei Marmi – CFdM), Forte dei Marmi, Italy 

• Municipality of Lousada (Município de Lousada - MdL), Lousada, Portugal 

• Association Local Action Group Napoca Porolissum (Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum – LAG), 

Aghiresu, Romania 

• Community Teachsport (CT), London, United Kingdom 

• Beachclub Ládví o. s. (Beachklub Ládví o. s. - BL), Prague, Czech Republic 

• National Center of Sports Medicine (Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Sp. z o.o. - COMS), B.O. Gdynia, 

Poland 

 
  

Členové programu:  



Hlavní cíl:  
Podporovat zdravý styl života u dětí prostřednictvím podpory lokálních sportovních institucí a škol.   

Cíle projektu:  

Konkrétní cíle: 

1. Prevence civilizačních chorob u dětí tím, že se zvýší znalost dětí o nemocech. 

2. Propagace rovnosti ve sportu (rovný přístup ke sportu pro sociálně vyloučené, obézní či postižené děti). 

3. Podpora sociálního začleňování (akce zaměřené na děti sociálně vyloučené). 

4. Zlepšení kvalifikací učitelů učících hodiny tělesné výchovy.  

5. Podpora místního sportu. 

6. Posílení spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti sportu. 

7. Výměna zkušeností mezi partnery projektu.  



Cílem je zapojit děti do každého dění projektu, aby formou různých her nacházely řešení a cesty k lepšímu stylu 
života.  

Hlavní motto projektu:  

 
„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, zapoj mě a já pochopím.“ 



Jednotlivé kroky:  

• Propagace 

Pomáháme šiřit povědomí a to  

- Uveřejňováním článků v blogu http://moveupproject.blogspot.cz/.  
- Překládáme do češtiny webové stránky projektu. 
- Připravují se sociální sítě, roll-upy, bannery atd.  
 

• Tvorba příruček pro děti – příručka o zdravém stylu života a sportování 

• Tvorba sociální sítě – začínáme v září 

• Zlepšení hodin tělesné výchovy ve školách – zapojení 34 tříd (17 škol a v každé 2 třídy) 

• Osvětová kampaň pro děti – 17 škol, z každé 2třídy, s každou třídou 2 sezení 

• Workshopy pro děti a učitelé – 12 seminářů po 2 hodinách 

• Organizace akcí pro děti a mládež – 3 akce během projektu 

• Nákup drobných věcí pro dětí za odměnu 

 

http://moveupproject.blogspot.cz/
http://moveupproject.blogspot.cz/


Představení  klubu 



. 

 až po organizaci seminářů, přednášek a dalších různorodých akcí pro děti i dospělé. 

největší areál na plážové sporty nejen v České republice, ale v celé střední 
Evropě.  

18 kurtů na beachvolejbal, 8 kurtů na tenis, nízké lanové centrum, ping-pong, bungee 

running, lukostřelba, dětské hřiště s trampolínou a kvalitní zázemí s občerstvením. 

oficiální turnaje Českého volejbalového svazu, amatérské a výkonnostní turnaje, dětské kroužky,  
beachkempy pro dospělé i děti, mimopražské prodloužené víkendy s beachvolejbalem a beachkempy v Itálii, 
akce pro veřejnost (až 3tis. Lidí) 

jsou rozsáhlé. Od beachvolejbalu přes tenis, plážový fotbal, plážový tenis a choukball, orientační běh  



dětí registrovaných v ČVS  

hráčů na turnajích  

dětí v kroužcích 
amatérských sportovců 
každý měsíc 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10520031365-zijme-sportem/213471290330036/obsah/294514-ocima-lekare






RODINNÉ EVENTY VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA 8 
Akce pro rodiče s dětmi, skákací hrad, výtvarné a kreativní kroužky, beachvolejbal, orientační běh, atd. Součástí je mediální  

podpora v časopise Osmička. Pravidelné události: Tátafest, Obří pískoviště, Na pláž, Čarodějnice, Halloween, Mikuláš aj. 

 

Kroužky pro děti a příměstské tábory 
Tréninky pro děti od 3 do 18 let každý den od 14. do 18.00, kvalifikovaní trenéři 

Příměstské tábory každý týden o letních prázdninách 

 

CHARITATIVNÍ AKCE 
DD CUP: Mistrovství dětských domovů v plážovém volejbalu a přehazované (účast 35 dětských domovů). 

PINKÁME PRO: vybráno 40.000 Kč na sedící volejbalisty díky spolupráci s nadací ČEZ 
SETKÁNÍ DĚTSKÝCH DOMOVŮ S OLYMPIONIKY: Olympijští medailisti připravují pro děti nezapomenutelné 

vánoce. 





Beachklub Ládví, z.s. 
Chabařovická 4 
182 00 Praha 8 

 

Jan Herget 
místopředseda výboru spolku 
+420 777 111 173 
janherget@hotmail.com 

 

Lucie Cerhová 
hlavní kontaktní osoba 
+420 605 266 442 
lucie.cerhova@gmail.com 

 

www.facebook.com/beachklubladvi  
www.beachklubladvi.cz 
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