ATLETI SPOLU – DEN S ČESKOU ATLETIKOU
Český atletický svaz chce zajistit maximální podporu a pomoc oddílům a klubům v restartu
atletiky a návratu k běžné aktivitě na stadionech, a tak přichází s novým projektem Atleti
spolu – Den s českou atletikou.
Projekt Atleti spolu volně navazuje na úspěšný loňský restart závodní atletiky, jenž se uskutečnil pod
názvem Spolu na startu, jehož se zúčastnilo v jeden den více než 17 000 atletů na 173 stadionech.
Tentokrát se na všech stadionech a dalších sportovištích v České republice otevřou dveře všem
příznivcům atletiky. Stadiony nebudou patřit jen dětem, ale také jejich rodičům a všem, kteří mají rádi
královnu sportu.
Hlavním cílem projektu je dostat nejen děti zpět k atletice a pravidelnému pohybu. Dveře budou otevřeny
i pro ty, kteří chtějí poznat krásy atletiky a poskytnout jim prostor pro pohyb v době omezení jiných
kolektivních sportů. Český atleticky svaz se i tímto projektem snaží o podporu atletických klubů a oddílů
ke znovu nastartování aktivit a činností, protože soudržnost, podpora a síla atletické rodiny je
základem budoucnosti královny sportu.
Celý projekt Atleti spolu odstartuje ve středu 2. června, kdy se napříč celou Českou republikou uskuteční
atletické happeningy. V jejich rámci budou připraveny doprovodné programy v podobě atletických
workshopů, her, autogramiád a dalších zábavných činnosti. Děti budou mít možnost si vyzkoušet
jednotlivé atletické disciplíny a dozvědí se něco o historii a pravidlech atletiky.

Patrony projektu jsou světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská šampionka v hodu oštěpem
Barbora Špotáková, trojnásobný halový mistr světa i Evropy na 400 metrů Pavel Maslák a halový mistr
Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk. „Těším se na tento atletický svátek. Jsem ráda, že budou atleti mít
opět svůj den. Děti se konečně vrátí ke sportu a brzy snad i k závodění. To je nesmírně důležité. Věřím
v sounáležitost atletické rodiny a že ukážeme, že jsme jeden tým a držíme spolu, od reprezentantů až
po malé děti,“ vzkazuje Barbora Špotáková.
Na středu 2. června je pak naplánován také atletický mítink, kterého by se měly zúčastnit největší hvězdy
české atletiky. Těšit se můžeme i na Virtuální atletický závod, o jeho podobě budeme včas informovat
a bude určen všem příznivcům běhu a atletiky. Jeho patronkou se stala maratonkyně Marcela Joglová.
Všechny aktivity proběhnou za dodržení aktuálních vládních opatření.

