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Informace
a rady
pro rodiče
a členy klubu



Uvolněním vládních nařízeních se na nás všechny valí informace ze všech stran. 
Je přirozené, že ve složitějších dobách, my rodiče, často řešíme jiné starosti,  
než je sportování našich dětí. V našem klubu cítíme odpovědnost za naše dětské 
členy a jejich rozvoj, proto přinášíme souhrn důležitých faktů od odborníků  
a specialistů, na které my rodiče nesmíme zapomínat. Pro naše děti těžká doba 
ještě neskončila, jejich další rozvoj je právě nyní v našich rukách.

Na začátku se trochu odprosťme od obecně známých skutečností, a to jak 
je sport extrémně důležitý z pohledu zdravého rozvoje dítěte a že při něm 
dítě získává a rozvíjí fyzickou zdatnost, kondici, obratnost, výdrž a utváří 
si vztah i k budoucí fyzické aktivitě. Sportování dětí má však podstatně 
dalekosáhlejší důsledky. Působí na mysl, imunitní systém a zásadně na 
rozvoj osobnosti. Učí děti překonávat překážky, které díky naší civilizační 
vyspělosti, v ČR 21. století, děti téměř nemají.
 
Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že právě naše děti jsou pro 
nás tím nejcennějším a  snažíme se jim dát to nejlepší. Jedna z nejčastěj-
ších odpovědí rodičů na otázku „Na co kladete důraz při rozvoji Vašeho 
dítěte?“  je školní vzdělání.  Ano, je jasné, že školní vzdělání je prioritou, ale 
nesmí být jedinou. Podle řady odborných studií má na tvorbu osobnosti 
člověka vliv řada vnějších faktorů. Jsou jimi např. rodina, škola, ale neméně 
důležitým faktorem je sociální skupina ve které se dítě pohybuje ve vol-
ném čase a vliv této skupiny. My rodiče zcela přirozeně ovlivňujeme děti 
prostřednictvím sebe sama, často se soustředíme na školu, a volnočasové 
aktivity vnímáme jen jako doplněk, či přidanou hodnotu pro pohyb dítěte.

Škola a sport
musí být prioritou.
Proč právě sport? 



Je však prokázáno, že to tak není. Pro rozvoj dítěte je důležitý sportovní 
řád a dále jsou to cíle, které dítěti umožňují zásadní rozvoj osobnosti. Další 
hodina tělocviku to dítěti prostě nedá. Dítě si ve sportovním klubu vytváří 
sociální skupinu, která má podobné zájmy. Nalézá si sportovní vzory, které 
ho často provází celý život. Sportování ve sportovním klubu má zásadní 
dopad na ochranu dětí před negativními vlivy. Bohužel pandemie Covid 19 
měla zásadní vliv nejen na vzdělání dětí, ale právě na možnosti osobnost-
ního rozvoje dětí.  Reálně našim dětem hrozí, že vlivem odloučení dětí od 
sportovních klubů, budeme mít tzv. covidové děti, na které bude mít pan-
demie největší vliv právě v budoucnu. Pokud nebudeme v této věci jako 
rodiče velmi aktivní, zásadně to v budoucnu dopadne na rozvoj a zdraví 
našich dětí, které nejen že nezískají sportovní návyky, jež jsou navíc vlivem 
moderních technologií u dětí potlačovány, ale také to ovlivní jejich budoucí 
sociální kolektiv, sebereme jim schopnost a chuť překonávat překážky  
a negativně je to poznamená.

Je důležité si uvědomit, že dočasná nečinnost v oblasti sportu je jiná u dětí 
a jiná u dospělých. Děti si často neuvědomují důvody, proč chodit do spor-
tovního klubu a co jim to přinese. V době po pandemii bude zcela normální, 
že děti velmi zlenivěly a nebude se jim chtít opět vyvíjet sportovní aktivitu 
ve sportovním klubu, dodržovat řád a pravidla nastavená v klubech. Pro-
to musíme být v těchto věcech důslednější než kdy jindy. Pokud chceme 
mít děti zdravé a zajistit jim jejich pozitivní rozvoj, vraťme děti do řádu, 
který měly před pandemií. Vraťme je do sportovních klubů.  Ano, bude to 
pro všechny obtížné, vrátit se a pokračovat v tom, kde děti skončily, ale je 
to pro jejich rozvoj extrémně důležité. Vrácením do sportovního klubů jim 
také ukážeme kontinuitu našich kroků a jejich rozvoje. Nedovolme další 
dopad pandemie na naše děti.
 FM



„Je to úplná katastrofa pro fyzické i duševní zdraví mladé generace a nevím, jak to 
napravit. Co natrénujete hlavou i tělem do 20 let, to už vám nikdo nevezme. Roční 
výpadek ve všem mohou dohnat jen velmi nadaní jedinci. Doufám, že jich máme  
v ČR dostatek.“
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph. D. vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziolo-
gie, resuscitace a intenzivní medicíny z pražské Všeobecné fakultní nemocnice 

„Děti bez tělocviku a tréninků strašně zpohodlněly, ztracený rok už třeba nikdy 
nedoženou. Je potřeba děti opravdu udržet u sportu i třeba nepopulárními  
prostředky“. 
Mgr. Jan Bělka, Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého

„Šťastné dětství nás může ušetřit mnoha problémům v dospělosti. Při kultivaci  
pohybu to znamená využít spontánní, přirozenou dětskou touhu hýbat se a zažívat 
u toho radost,“ 
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. předseda Asociace psychologů sportu.

„Předškolní a školní věk je zcela zásadním obdobím, kdy si mladá generace vytváří 
a upevňuje vztah k fyzické aktivitě a sportu. Pokud se v tomto věku nestane pohyb 
přirozenou a příjemnou součástí života, je velmi lákavou alternativou televizní 
obrazovka či monitor počítače,“ 
Prof. PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D, Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného 
lékařství 2. LF UK a FN Motol, Předseda lékařské komise ČOV

Co říkají odborníci



„Sport má pro děti mnoho přínosů. Nejen fyzických, ale sportovní oddíl pro ně 
může být druhým sociálním kolektivem vedle školy, který dítě může podržet, když 
to jinde třeba skřípe,“ 
Ing. Martin Jahoda, SportAnalytik.

„To, jak často, správně a efektivně se dítě pohybuje, má zásadní význam na jeho 
vývoj a ovlivňuje například růst a formování kosterního aparátu, kvalitu kostní  
tkáně, rozvoj svalové soustavy, pubertální vývoj, celkový růst (dosažení finální 
výšky v dospělosti), reprodukční zralost (především u mužů), pohybové schopnosti 
(fixace pohybových stereotypů, koordinace, výkonnost) i psychický vývoj. Zároveň 
platí, že úroveň rozvoje motoriky v dětství formuje kvalitu života jedince a určuje 
jeho vitalitu ve stáří,“ 
Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Ústav hygieny 3. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze.

„U dětí a dospívajících ve věku 5 až 17 let přispívá pohyb ke zlepšení fyzické kon-
dice, také ke kardiometabolickému zdraví ( jde o krevní tlak, dyslipidémii, glukózu  
a inzulínovou rezistenci), zdraví kostí, či snižuje ukládání tuku. Nedostatek pohybu 
v dětství se primárně projeví vyšší hmotností a poté sekundárně v dalším období - 
může se jednat právě o cukrovku, vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční 
a podobně.“ 
MUDr. Jiří Neumann, šéflékař Českého olympijského týmu

„Něco jiného je profesionální sport a obecně sport mládeže a celé populace. Já po-
važuji sport za docela závažný a důležitý hlavně v úvodu života. Máme tři zásadní 
období z hlediska fixace pohybových návyků. První je rané do roku, druhé začátek 
školní docházky, kde se fixují návyky endorfinové, metabolické, imunitní. Nemů-
žeme to nahradit cvičením před internetem, děti chtějí hrát soutěže, potřebují 
pozitivní motivaci. Třetí zásadní období je období puberty. Tam když máte obezitu, 
ovlivňuje se i hormonální aktivita u mladých lidí. Když je nedostatek pohybu, tak to 
zase má dopad do hormonálních, metabolických procesů. To už nevrátíte zpátky.“ 
Prof. PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D, Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného 
lékařství 2. LF UK a FN Motol, Předseda lékařské komise ČOV



I přes složitou situaci, která postihla i náš 
klub, jsme ihned od začátku pandemie 
hledali cestu, jak pomoci dětem a našim 
členům. Snažili jsme se po celou dobu ne-
přestávat v našich aktivitách. Řada našich 
trenérů byla průběžně v kontaktu s dět-
mi (zejména s těmi staršími), zadávala jim 
různé výzvy apod. Po celou dobu jsme se 
nenechali deprimovat a nepostavili jsme 
se do role pasivních diváků. Právě naopak. 
Aktivně jsme natočili mnoho video trénin-
ků. Naši skvělí trenéři se nezalekli kamer  
a i když to není jednoduché, stoupli si před 

ně a sami cvičili s dětmi. Od začátku jsme 
to nevnímali, tak jako jiné organizace, jako 
plnohodnotnou kompenzaci, ale jako to, co 
můžeme udělat pro děti. Ano, stálo nás to 
řadu finančních nákladů, ale my toho ne-
litujeme, protože víme, že jsme to dělali 
pro děti. Víme, že pro řadu dětí není video 
trénink dostatečná motivace a rozhodně to 
nenahrazuje trénink v tělocvičně, ale naše 
motto bylo „ i kdyby to pomohlo jen jed-
nomu dítěti z deseti, má to velký smysl“. 
Řada z Vás rodičů to průběžně oceňovala 
a děkovala nám. Snad se nám to povedlo.  

Online a video tréninky  
v době pandemie



Pandemie Covid 19 pro nás neznamenala 
jen pozastavení činnosti, ale přijali jsme ji 
zároveň jako příležitost tvořit nové věci pro 
klub a také se zaměřit na úkoly na které 
běžně není tolik času. Ano, valná většina 
věcí, zejména administrativních, pandemií 
nezmizela a běžnou administrativu bylo 
třeba řešit dál. Možná paradoxem je fakt, 
že často byla administrativní zátěž klubu  
v době pandemie vyšší, než za normálního 
stavu. Kromě novinek, které často nejsou 
ani vidět (funkčnost klubového informační-
ho systému, práce na novém webu, tvorba 
nových konceptů, tréninkových plánů, stra-
tegických cílů  pro rozvoj dětí…), jsme plá-
novali řadu akcí pro děti. Někdy byla naše 
snaha zmařena stále trvající pandemií, ale 
přesto nás to nezlomilo.

V tomto okamžiku je pro všechny naše čle-
ny připraveno oblíbené letní soustředění, 
které proběhne od 10. 7.  do 16. 7. 2021. 
Dále pro Vás máme připravený příměstský 
tábor, který proběhne celý poslední srpno-
vý týden.  

Kalendář připravovaných akcí: 

Naše aktivity
v nejbližší době

10. 7. – 16. 7. 2021  /  LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VOLEJBALU

23. 8. – 27. 8. 2021  /  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VOLEJBALU



Poslední rok byl pro náš sportovní klub  
nejtěžší zkouškou v celé naší historii.

Jsme sportovci a umíme se s těžkými výzvami poprat. Naštěstí náš klub přežil a nyní 
už jen věříme v lepší budoucnost. K tomu však prosíme Vás rodiče našich členů o 
spolupráci a podporu. Těšíme se na děti, kterým chceme ze sebe dát to nejlepší, 
protože si uvědomujeme, že ta nejtěžší doba pro děti ještě přijde. Nechceme, aby  
z dětí byly covidové děti a jsme přesvědčeni o nutnosti návratu dětí zpět do 
sportovního řádu, který měly před pandemií. To vnímáme jako absolutní prioritu 
a proto jsme se tomuto tématu samostatně věnovali v předchozích článcích, kde 
jsme také citovali řadu odborníků. I přes probíhající pandemii naše aktivity neu-

Členské příspěvky
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staly. Často byla administrativní zátěž našeho klubu větší, než za běžného chodu. 
Společně s trenéry jsme připravovali mnoho video tréninků, plánovali, přesouvali 
a organizovali jsme aktivity pro děti, které přijdou po pandemii, nezaháleli jsme  
a rozvíjeli jsme aktivity, které často nejsou vidět a na které v běžném režimu nemusí 
být čas (funkčnost klubového informačního systému, práce na novém webu, tvorba 
nových konceptů, tréninkových plánů, strategických cílů  pro rozvoj dětí, apod.). 

Práce bylo a je opravdu hodně. Vždy, když to bylo jen trochu možné, maximál-
ně jsme se snažili o spuštění tréninků (např. v prosinci). Současná situace je pro 
nás však dlouhodobě a značně komplikovaná po finanční stránce. Za celou dobu 
pandemie náš klub nedostal žádnou anti-covidovou dotaci. Jsme si tak vědomi, 
že nemůžeme spoléhat na pomoc od vládních institucí. I přesto, že je pro nás  
situace velmi finančně obtížná a dle zákona nemáme žádnou povinnost, rozhodli 
jsme se Vám nabídnout kompenzační možnosti za odpadlé tréninky, kterými Vám 
chceme ulehčit situaci, jelikož víme, že dopad pandemie poznamenal i řadu z Vás. 
Kompenzace můžete uplatnit po přihlášení do našeho informačního systému, kde 
naleznete částku, kterou můžete kompenzovat. Jak jsme již uváděli výše, je pro 
nás současná situace velice těžká a proto budeme rádi, když ti z Vás, kteří mají tu 
možnost, nás jako neziskovou sportovní organizaci podpoří tím, že kompenzaci 
členského příspěvku nebudou uplatňovat, nebo např. uplatní jen část. Nám tento 
krok velice pomůže. Budeme to vnímat i jako určité gesto podpory a sounáleži-
tosti s naším klubem.   

www.volejbal-spirit.cz
 info@spirit-sport.cz
 Volejbal Spirit

Děkujeme za přátelské reakce, které nám  
průběžně posíláte. Věřte, že se snažíme  
ze všech sil dělat maximum možného. 
Můžeme Vás ubezpečit, že naše snaha  
o rozvoj dětí bude dále pokračovat.  


