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Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává publikace – Průvodce dobrovolnictvím při sportovních 
hrách s názvem DOBROVOLNÍCI. V roce 2006 oslovil Dobrovolnické centrum, 
o.s. Ústecký kraj s nabídkou zapojit dobrovolníky do realizace Her III. letní 
Olympiády dětí a mládeže ČR. Jednalo se o nejvýznamnější sportovní událost 
Ústeckého kraje v roce 2007 a na prvních stranách Vás s Hrami seznamujeme. 
Od strany 18 pak můžete číst o vlastním zapojení dobrovolníků a úloze našeho 
Centra. Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR byly úspěšně realizovány 
a zakončeny v červnu roku 2007. Podobné velkolepé události jsme se zúčastnili poprvé 
a také poprvé jsme testovali zapojení osmi desítek dobrovolníků v krátkém časovém 
úseku pěti intenzivních dnů. Na organizaci se podílel osmičlenný tým zaměstnanců 
DC a postupně vznikla řada dokumentů, které Vám v publikaci představíme. Získali 
jsme cenné zkušenosti, které mohou být užitečné pro další události České republiky, 
do kterých mohou být zapojeni právě dobrovolníci. Dobrovolníci, kteří bez nároku 
na fi nanční odměnu a ve svém volném čase nabídnou své síly, znalosti a dovednosti 
ve prospěch společného cíle. 
Vzpomeňme zapojení dobrovolníků ve válečném období v podobě dobrovolných 
letců, v České republice mají tradici dobrovolní hasiči nebo ochránci přírody 
a v Ústeckém kraji je dobře známo uplatnění dobrovolníků při povodních v letech 
2002 a 2006.
Zapojení dobrovolníků do přípravy a organizace velkých událostí má 
svou tradici zejména ve státech Severní Ameriky a v západní Evropě. My 
jsme si ověřili, že také v České republice můžeme smysluplně zapojovat 
obyvatele do vyznamných událostí, které mohou ve své zemi sdílet a prožívat. 

S úctou
Mgr. Lenka Černá

Předsedkyně Rady sdružení
Dobrovolnické centrum, o.s.

Když jsme v roce 2005 začali uvažovat o podání projektu k Českému olympijskému 
výboru o uspořádání Her III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky, 
netušil jsem, jak veliká akce to bude. Chtěli jsme především dokázat, že Ústecký kraj 
je místem se sportovní tradicí a máme co nabídnout i v oblastech přírodních krás 
a kvalitního života. To jsou hodnoty, které mají v našem kraji pevné místo a stojí 
za to je propagovat.
Nechtěli jsme připustit žádná rizika, chtěli jsme být úspěšní – jak už to ve sportovním 
prostředí bývá. A tak, když jsme v těžké konkurenci zájemců o pořádání  her obstáli, 
nastaly měsíce příprav. Vytvoření řídícího a organizačního výboru her, jemuž jsem 
měl tu čest předsedat, sídelní město Ústí nad Labem začalo realizovat investice 
do sportovišť, realizační tým pod vedením Mgr. Kubce začal připravovat logistiku 
celého podniku.
Sportovní prostředí v Ústeckém kraji se předvedlo jako stabilní, korektní a schopný 
partner pro uspořádání takto velkého sportovního podniku. 4120 sportujících 
účastníků se v červnových dnech utkalo o krásné medaile s olympijskými kruhy. Stojí 
za tím však obětavá a mnohdy i tvrdá práce stovek lidí, ať už to byli organizátoři, 
členové sportovních svazů, strážníci městské policie, řidiči MHD, personál škol, 
zdravotníci a v neposlední řadě také právě dobrovolníci. Ti pak byli důležitou 
skupinou lidí s přímým kontaktem na účastníky.
Musím ale zmínit i sponzory. Náklady v řádech miliónů korun bychom bez jejich 
pomoci rozhodně sami nést nemohli. I jim tedy patří laskavé poděkování.
Není důležité kdo vyhrál, důležité je, že umíme pracovat s dětmi, že se jim věnujeme, 
vedeme ke sportu a to je třeba ocenit právě v této době, která právě mladým 
připravuje nástrahy v podobě drog, povrchnosti a zahálky. Za Ústecký kraj jsem 
tomu rád.

Radek Vonka
náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, 

Předseda organizačního výboru Her
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MGR. LENKA ČERNÁ, ŘEDITELKA 
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.

RADEK VONKA, NÁMĚSTEK A ZÁSTUPCE 
HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE



Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru, zaměřený především na žáky 
základních škol. Klade si za cíl přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí, šířit 
ušlechtilé myšlenky olympismu (zakladatelem moderního olympismu byl Pierre de Coubertin) a 
zdravé soutěživosti mezi mládeží. Hry jsou jedinečnou událostí, svátkem sportu, bez vazby na postup 
či účast na jiných sportovních soutěžích. Při konání republikové Olympiády dětí a mládeže  její 
účastníci prožívají způsob organizace i atmosféru podobnou té na skutečných olympijských hrách 
(jedná se konkrétně o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, společné soužití 
soupeřících žáků atp.). Součástí Her letní olympiády dětí a mládeže jsou povinnými sporty atletika 
a plavání s další povinností výběru jedné sportovní hry. Jako další jsou zařazeny i kulturní soutěže 
– v oblasti výtvarné, literární, hudební či divadelní.

Seznam letních volitelných olympijských sportů

Badminton Kanoistika Veslování 
Basketbal Lukostřelba Vodní pólo 
Basseball Moderní gymnastika Volejbal
Cyklistika MTB Pozemní hokej Zápas
Cyklistika KO sprint Softbal Výtvarná soutěž
Cyklistika silniční Sportovní gymnastika Fotografická soutěž
Fotbal Stolní tenis Pěvecká soutěž
Házená Střelba Recitační soutěž a další. 
Jachting Tenis
Judo Triatlon

Základní informace o Olympiádě dětí a mládeže:
•  Hry Olympiády dětí a mládeže mohou být pořádány na různých úrovních – školní, místní, regionální, 
krajské, republikové.
•  Nejvyšší úrovní her je úroveň republiková. Republiková úroveň Her podléhá významným koor-
dinačním a řídícím činnostem stran výkonného výboru Českého olympijského a jím zřízené komise 
Olympiády dětí a mládeže.
•  Hry republikové úrovně Olympiády dětí a mládeže jsou především soutěžemi mezi účastníky Her 
v individuálních nebo kolektivních disciplinách, nikoli soutěžemi mezi olympioniky vysílajícími kraji. 
První republiková letní Olympiáda dětí a mládeže se uskutečnila v Pardubickém kraji (rok 2003), 
následující II. v Brně v metropoli Jihomoravského kraje (rok 2005) a v pořadí III. letní Olympiády dětí 
a mládeže České republiky se stal pořadatelem Ústecký kraj. Výběrové řízení díky kvalitě přihlášky 
Ústeckého kraje velmi zásadně vyhrál před Prahou a Jihočeským krajem a tak se město Ústí nad 
Labem stalo od okamžiku podpisu smlouvy s Českým olympijským výborem (28. března 2006) 
až do zakončení Her Olympijským městem. Je důležité zmínit, že Ústecký kraj pověřil na základě 
výběrového řízení komplexní organizací Her III. Olympiády dětí a mládeže České republiky sportovní 
a marketingovou agenturu, společnost Sport Agency, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem.

ÚVODNÍ SLOVO KOORDINÁTORŮ PŘEDSTAVENÍ Her III. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže ČR 

Vážení a milí čtenáři,
na následujících stránkách se můžete dočíst o zapojení Dobrovolnického centra, o.s. 
do velké sportovní akce Ústeckého kraje pořádané v roce 2007 pro děti a mládež.
Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR byly pro Dobrovolnické centrum, o.s. 
jedinečnou příležitostí k ověření dobrovolnického potenciálu a kapacit mimo oblast 
sociálních a zdravotních služeb. Stejně jako každá nová zkušenost, odkrývala 
integrace dobrovolníků do širokého organizačního týmu této velkolepé sportovní 
akce Ústeckého regionu nové otázky, jejichž zpracovávání přineslo nedocenitelné 
poznatky. Otevřený přístup celého koordinačního týmu Dobrovolnického centra, o.s. 
i dobrovolníků samotných se přičinil k profesionálnímu výkonu.
„Dobrovolníci“ se zapsali jako jeden ze symbolů Ústeckých Her a jejich pomoc byla 
nenahraditelná.
Rádi bychom poděkovali především dobrovolníkům a kolegům z týmu Dobrovolnic-
kého centra, o.s., ale také dalším lidem, kteří nám pomáhali procházet i drobnými 
zádrhely spojenými s takto velkou akcí.Věříme, že Hry všem přinesly objevné osobní 
i pracovní zkušenosti jako i nezapomenutelné zážitky.

    
S úctou a pozdravem 

 Andrea Hacková a Mgr. František Klepač
koordinátoři dobrovolníků 

Her III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR
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Řízení HER je organizováno ve třech stupních. 

1/ Řídící výbor je nejvyšším orgánem HER, je složen ze zástupců subjektů podílejících se přímo 
na organizaci HER. Orgán má nejvyšší rozhodovací pravomoci ve všech oblastech. Svá rozhodnutí 
přenáší na nižší výkonné složky. Jednání řídícího výboru  těchto HER svolával a řídil jeho předseda, 
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc.

2/ Organizační výbor je pracovním orgánem realizujícím rozhodnutí řídícího výboru, orgán 
strategicky řídí a koordinuje organizaci HER. Orgán má řídící pravomoci směrem k nosným činnostem 
HER. Dobrovolnické centrum, o.s. se pravidelných zasedání Organizačního výboru zúčastňovalo v roli 
hosta. Předsedou organizačního výboru byl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka. 

3/ Výkonný výbor - generální pořadatel HER společnost Sport Agency, s.r.o. Výkonný 
výbor  zodpovídal za organizaci HER a měl jako jediný řídící orgán přímé řídící pravomoci 
ve všech činnostech týkajících se organizace. Jednání Výkonného výboru řídil jeho předseda 
Mgr. Zdeněk Kubec.
 

1/  Jihočeský kraj  1/  Aerobic
2/  Jihomoravský kraj 2/  Atletika
3/  Karlovarský kraj 3/  Basketbal (chlapci, dívky)
4/ Královehradecký kraj  4/  Baseball
5/  Liberecký kraj  5/  Cyklistika MTB
6/  Moravskoslezský kraj  6/  Cyklistika KO sprint
7/  Olomoucký kraj 7/  Cyklistika silniční
8/  Pardubický kraj 8/  Florbal
9/  Praha  9/  Fotbal
10/  Plzeňský kraj  10/  Házená (chlapci, dívky)
11/  Středočeský kraj   11/  Jezdectví
12/  Ústecký kraj 12/  Judo 
13/  Vysočina 13/  Karate
14/  Zlínský kraj  14/  Plavání 
  15/  Sportovní gymnastika
  16/  Stolní tenis
  17/  Šachy
  18/  Tenis
  19/  Volejbal (suchá var.)
  20/  Volejbal (mokrá var.)
  21/  Zápas
  22/  Výtvarná soutěž
  23/  Fotografická soutěž
  24/  Počítačové hry (hoši, dívky)

Hry se uskutečnily letos v termínu od 19. – 24. června 2007.  V celkem jedenadvaceti disciplínách 
Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR soutěžilo více než 4 120 sportovců ze 14 českých krajů.“
Téměř všechny soutěže se odehrály ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Zajistit účast baseballu 
bylo obtížné, neboť v centru dění – Města Ústí nad Labem - není žádné vhodné hřiště. Po dlouhých 
jednáních a díky pochopení Organizačního výboru her a komise ČOV našel baseball své zázemí  
ve 40 km vzdálených Lounech. Všechna jednání by byla zbytečná bez příkladného přístupu oddílu 
Lokomotivy Louny, která si vzala celou akci za svou.  
Více na www.olympic.cz/odm2007

PŘEHLED ZÚČASTNĚNÝCH KRAJŮ A SOUTĚŽÍ  
na Hrách III. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže  ČR 2007
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ŘÍZENÍ Her III. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže ČR 



ZÁKLADNÍ INFORMACE KE Hrám III. LETNÍ OLYMPIÁDY 
dětí a mládeže ČR 

Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České 
republiky 07 proběhly ve dnech 19.06 až 24.06. 
2007 na sportovištích města Ústí n. L. a Louny. 
Soutěže byly vypsány na 19 druhů sportů a 3 
doprovodné kulturní soutěže. Dle pravidel Her 
vycházejících z Manuálu olympiády dětí a mlá-
deže soutěžili sportovní reprezentace všech 14-ti 
krajů České republiky. Každý kraj měl možnost 
reprezentovat výběrem 282 sportovců s 52 
trenéry. Celkem se Her zúčastnilo ve všech sou-
těžích 4150 účastníků a trenérského doprovodu. 
Reprezentaci Ústeckého kraje tvořily výběry 
svazů ČSTV kraje a byla organizačně koordi-
nována a materiálně (reprezentační oblečení, 
doprava) zajišťována odborem školství. Kromě 
gymnastické disciplíny chlapců, která nebyla 
pro předpoklad špatné výkonnosti obsazena, 
Ústecký kraj nominoval sportovce do všech 
disciplín. 

První disciplínou, ve které se bojovalo o olympijské medaile, byl dne 19.6.2007 od 15,30 hodin Běh 
olympijského dne, který se konal na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Běh zahájil hejtman Ústeckého 
kraje Ing. Jiří Šulc a prvního běhu se zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. 
Délka běhu byla 1 km s téměř nulovým převýšením. Každá reprezentace se představila v samostat-
ném běhu, z kterého postoupila jedna dívka a jeden chlapec do závěrečného finálového běhu. Vyhláše-
ní vítězů se uskutečnilo v rámci slavnostního zahájení Her a dekorovaní závodníci obdrželi první sady 
olympijských medailí v rámci slavnostního zahájení Her. Pro účastníky bylo připraveno i 800 triček 
Běhu olympijského dne, které byly rozděleny mezi účastníky běhu. 

Výprava měla celkem 278 sportovců, 50 trenérů 
a 2 vedoucí výpravy. Hry provázelo příznivé po-
časí bez dlouhodobých srážek a nevznikaly tak 
časové komplikace harmonogramu sportování 
venku.
Týden před zahájením Her III. Olympiády dětí 
a mládeže ČR 2007 zasedal společně řídící a 
organizační výbor. Po společném jednání vyvě-
sili hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a jeho zá-
stupce Radek Vonka na budovu krajského sídla 
vlajku s Olympijskými kruhy. „Olympijská vlajka 
vlála nad celým krajem, nikoli jen nad městem 
Ústí nad Labem“ jak konstatoval hejtman. 
Dle Radka Vonky spojení olympijské symboliky 
se symbolikou kraje ukázalo tu pravou tvář 
Ústeckého regionu. 

HRY ZAHÁJIL BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ HER 19. ČERVNA 2007 
Zimní stadion v Ústí nad Labem

Slavnostní ceremoniál začal dekorováním vítězů 
úvodního Běhu olympijského dne a rozdělením 
prvních sad medailí, následoval kulturní pro-
gram, ve kterém se představili například karatis-
té, taneční skupina Domino a ostatní. 
Oficiální část ceremoniálu dodržovala protokol 
Mezinárodního olympijského výboru, takže 
se účastníci cítili jako na „velké“ Olympiádě. 
Nejprve proběhlo představení jednotlivých 
sportů, následovalo defilé krajských výprav, 
které zahájili Jihočeši v čele s vlajkonoškou Ka-
teřinou Neumannovou. Defilé zakončila domácí 
výprava Ústeckého kraje s vlajkonošem Janem 
Čalounem.  
Poté přednesl proslov k soutěžícím předseda 
Českého olympijského výboru MUDr. Milan 
Jirásek a své poselství účastníkům Her předali 
také hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a 
primátor Statutárního města Ústí nad Labem 
Mgr. Jan Kubata. Oficiální ceremoniál pokra-
čoval vztyčením vlajky Českého olympijského 
výborua zapálením olympijského ohně.Ve 
štafetě s olympijskou pochodní se představi-
la řada významných sportovních osobností 
minulosti i současnosti. Štafetu zakončila a 
olympijský oheň zapálila Kateřina Neumanno-
vá. Slavnostní ceremoniál byl zakončen slibem 
závodníků i rozhodčích a českou státní hymnou. 
Slavností zahájení bylo přenášeno v přímém 
přenosu prostřednictvím webové televize, kde 
ho sledovalo téměř 750 diváků. Více informací 
získáte na www.olympic.cz/odm2007

Dne 19.6.2007 na ústeckém Zimním stadio-
nu od 19:00 hodin zaznělo prohlášení z úst 
hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce  
„Prohlašuji Hry III. olympiády dětí a mládeže 
ČR za zahájené“ a tímto se slavnostně zaháji-
la jedna z velkolepých akcí v Ústí nad Labem.
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ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL A UKONČENÍ 
Her III. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže ČR 2007

Olympijský oheň nad Ústím uhasl.

Závěrečný ceremoniál proběhl v sobotu dne 23.6.2007 po ukončení všech sportovních a kul-
turních soutěží Her na ploše centrálního sportoviště, na Městském stadionu v Ústí nad Labem. 
Součástí závěrečného ceremoniálu byly medailové ceremoniály sobotního programu Her. Násle-
doval opět v souladu s protokolem Mezinárodního olympijského výboru závěrečný ceremoniál 
s předepsanými projevy, stažením vlajky ČOV a uhasnutím olympijského ohně za zvuku státní hymny. 
Po závěrečném ceremoniálu byl pro účastníky připraven hodinový závěrečný kulturní program. 
Před  21. hodinou Hry ukončil předseda ČOV MUDr. Milan Jirásek ceremoniálním protokolem 
předepsanou větou „Prohlašuji Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR za ukončené“. (zdroj 
www.olympic.cz/odm2007)

Příprava pódia, zařízení pro zapálení olympijského ohně, scénář nástupů vlajkonošů, programu a 
reprezentací krajů na plochu stadionu probíhaly několik dní před zahájením za účasti 600členného 
komparsu žáků základních škol a členů Dobrovolnického centra, o.s.  Dobrovolníci pak byli koordináto-
ry nástupu jednotlivých krajů při samotném zahajovacím ceremoniálu. V  průběhu Her spolupracovali 
s vedením jednotlivých krajů a v informačním centru Olympijského domu. Pořadatel Sport Agency 
kladl důraz na využití veškerých technických a prostorových možností uzavřeného Zimního stadionu, 
což ve výsledku dalo zahájení programovou dynamiku a divákům zážitek střídáním dění na scéně 
plochy stadionu. Oficiální část ceremoniálu dodržovala protokol Mezinárodního olympijského výboru.  
Použití olympijských a státních symbolů / vlajky, znělka, oheň, slib, hymna / tak mělo svou logiku, 
předpisovost a důstojnost, stejně jako slavnostní nástup reprezentací krajů. Ve štafetě s olympij-
skou pochodní se představila řada významných sportovních osobností minulosti i současnosti a za 
všechny zapálila olympijský oheň K.Neumannová. Celý zahajovací ceremoniál doprovázel kulturní a 
sportovní program moderovaný P.Vichnarem z ČT a těšil se zájmu zcela zaplněného Zimního stadionu. 
Divácká kulisa a scénář ceremoniálu vytvářely emotivní prostředí a jedinečný zážitek účastníkům 
blízký olympijským hrám dospělých. Ne úplně se přes vědomí tohoto nedostatku minulých Olympiád 
dětí a mládeže podařilo eliminovat čekací dobu účastníků krajů zařazených do slavnostního průvodu 
krajů. Tito stejně jako na všech Hrách minulých až příliš dlouho čekali na vpuštění na stadion a byli 
tak mimo dění programu. Úvodní ceremoniel však svou protokolární skladbou, programovým spádem 
a účastí hostů přispěl k atmosféře významnosti her a následnému neformálnímu soutěžení mezi dět-
mi na sportovištích. Pro VIP hosty Her, kteří se zúčastnili zahájení připravil pořadatel Sport Agency 
po skončení ceremonielu společenský večer na zámečku Větruši.

Lubomír Linek 
odbor školství Ústeckého kraje

       

SHRNUTÍ ZAHÁJENÍ L. LINKA – vedoucího výpravy 
Ústeckého kraje
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Co se od dobrovolníka očekávalo:
•  dosažení věku 18 let nejpozději den před zahájením Her III. letní Olympiády dětí a mládeže České 
republiky
•   umožnit DC získat reference uvedené doporučující osoby (např. rodinný příslušník, pedagog, trenér 
dobrovolníka)
•  aktivní účast na školení pořádaného DC (viz školení dobrovolníků)
•  každodenní aktivní účast v době konání Her III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 
19. až 24. června 2007 (alespoň 3 dny po dobu 8 hodin denně)
•  doložit čistý Výpis z rejstříku trestů (padesátikorunový kolek hradilo DC)

Jak se člověk mohl stát dobrovolníkem pro Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České 
republiky?
Pokud jedinec splňoval požadavky a chtěl se stát dobrovolníkem během této velkolepé akce, musel 
vyplnit Dotazník pro dobrovolníky, který bylo možné získat:
•  vyžádáním na adrese: Dobrovolnické centrum, o.s.Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem 
(vedle Kina Hraničář)
•  vyžádáním na e-mailové adrese: olympiada@dcul.cz
•  na internetových stránkách www.dcul.cz

V průběhu března, dubna a části května 2007 byla celá veřejnost Ústeckého kraje oslovena různými 
formami, aby se zapojila do dobrovolnické činnosti v rámci Her. 
Osloveni byli nejprve dobrovolníci DC, neziskové organizace Ústeckého kraje a spolupracující partneři 
(SK Barkas, o.s., YMCA v Ústí nad Labem, o.s. Junák – svaz skautů a skautek ČR) a veřejnost pro-
střednictvím:
•  přednášek, prezentací na školách
•  letáků na jednotlivých fakultách a kolejích Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 
•  reklamních letáků v městské hromadné dopravě
•  médií (tisk, rozhlas)
•  mailing listu
Ústecký deník dne 15.února 2007 vydal inzerát s názvem „Centrum hledá lidi pro dětskou olympiádu“, 
ve kterém vyzývá veřejnost k dobrovolnické činnosti na HRÁCH. Autorem článku byl Radek Strnad. 

ÚLOHA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O. S.

Dobrovolnické centrum, o.s. (DC) je tvořeno základnou odborného týmu profesionálů a samozřejmě 
též dobrovolníky, kteří se zapojují do různých programů, které vycházejí z potřeb i aktuální situace 
v daném regionu. DC získalo důležitou úlohu během Her III. letní Olympiády dětí a mládeže, připojilo 
se jako partner Ústeckého kraje pro zajištění organizace her, orientace sportovců a zajištění hladkého 
průběhu této velkolepé akce. Dobrovolnický tým začal fungovat již v neděli 17.6.2007, kdy byl v sídle 
DC zprovozněn Organizační štáb. V pondělí 18.6.2007 se prošla generálka v oblasti nácviku, tzv. ostré 
zkoušky na zahajovací ceremoniál a druhý den se již fungovalo „na ostro“.
DC zajišťovalo po celý týden HER dobrovolníky se svým 9 členným organizačním týmem. Zpočátku 
bylo záměrem zapojit dobrovolníky z řad sportovců z klubů a oddílů ve městě Ústí nad Labem, ale po-
stupem doby se podařilo zapojit i další fandy sportu  i širokou veřejnost se zájmem přímo si prožít tuto 
jedinečnou událost. Významným partnerem co do počtu dobrovolníků i osobního nasazení byli spor-
tovci občanského sdružení SK BARKAS, o.s. (www.barkas.cz), sportovního klubu boxu a kickboxu.

Postavení dobrovolníka během HER:
•  pomáhat sportovcům orientovat se ve městě Ústí nad Labem 
•  pomáhat s celkovým zajišťováním sportovní události města 
• aktivně se zapojilo celkem 69 dobrovolníků z řad sportovců z klubů a oddílů ve městě Ústí 
nad Labem a dalších fandů sportu, ale také široké veřejnosti 

NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ
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Z počtu 69 dobrovolníků je cca polovina mužů a cca polovina žen, konkrétně 46 žen a 23 mužů. Věkové 
rozložení dobrovolníků bylo ve věku od 18 – 63 let, dále viz graf. 

Věk dobrovolníků 
Největší zastoupení je ve věkové hranici mezi 20-30 rokem. Jako úspěch bychom mohli vidět i účast 
osoby starší 61 let, že je ochotna se do takovéto akce zapojit. 

Vzdělání dobrovolníků
Z hlediska dosaženého vzdělání jsou nejvíce zastoupeni dobrovolníci se středoškolským vzděláním. 
Na základě tohoto grafu lze vyslovit hypotézu, že Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže zaujaly 
především studenty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a to díky domluvě, kterou uzavřelo DC 
s vysokou školou,  že za dobrovolnickou činnost budou poskytnuty studentům kredity, které se započí-
tají do studia. Ze všech fakult nejlépe reagovala Pedagogická fakulta Univerzity Ústí nad Labem v čele 
s pí. PhDr. V. Heřmanové, Ph.D. Podíváme-li se na počet dobrovolníků se základním vzděláním, je nutné 
upozornit, že 18 těchto dobrovolníků studuje a pouze jeden je pracující. Neopomenutelný je také počet 
dobrovolníků, kteří již pracují a byli ochotni se ve svém volnu věnovat dobrovolnické činnosti. Jedná 
se celkem o 13 dobrovolníků. Při pročtení vyplněných dotazníků je také zajímavé, zda je daný dobro-
volník členem nějakého sportovního svazu/člen TJ/oddílu, více viz graf níže.

Nejčastěji dobrovolníci byli členy organizace SK Barkas, o.s., Lokomotivy Teplice, Svazu lyžařů, Klubu 
českých turistů či TJ Skorotice, TJ Chemičky a TJ Prackovice. 

IDENTIFIKAČNÍ OBLEČENÍ DOBROVOLNÍKA

Každý dobrovolník obdržel 18. června 2007 (pondělí), v akutním případě 19. června  (úterý) základní 
oblečení, které symbolizovalo samotné Hry. 

Dobrovolníci byli oblečeni ve speciálním oblečení, které bylo vyrobeno pro jejich snadnou identifikaci 
a pohodlí při činnosti. Výhodou byla dobrá rozeznatelnost v růžovo -zelených barvách a na zádech 
byl  velký nápis Dobrovolník. Vedle toho měli na krku identifikační číslovanou kartičku se jménem 
a fotografií.

SKLADBA DOBROVOLNÍKŮ pro Hry III. LETNÍ OLYMPIÁDY 
dětí a mládeže ČR 

49%  20-30 let

36%  18-19 let

10%  31-40 let

3% 41-50 let

1% 51-60 let

1% 61 let a více

63%  střední s maturitou

28%  základní

3%  vyšší odborné /DiS./

3% vysokoškolské

3% vyučen

67% ne

30%  ano
3% neuvedl, neodpověděl
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Tým Dobrovolnického centra,o.s 

s MUDr. Milanem Jiráskem, 
předsedou Českého Olympijského Výboru a 

Doc. PhDr. Josefem Vyvadilem,CSc.,
místopředsedou pro olympismus ČOV

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY  

Registrační 
číslo:

Jméno: Příjmení: Titul:

Bydliště: Ulice: Věk:

Město: Psč:

Kontakt: E-mail: Telefon:

Dosažené vzdělání: Zaměstnání:

Člen sportovního svaz: Ano Ne Jakého:

Člen TJ/oddílu: Ano Ne Jakého:

Jste kuřák: Ano Ne

Zdravotní omezení: Ano Ne Jaké: Zdravotní omezení:

Možnost zapojení v noci: Ano Ne

Možnost Vašeho časového zapojení (dopoledne, 
odpoledne, jeden den, 
po dobu celé akce – neomezeně…)?

Co Vás motivuje stát se DOBROVOLNÍKEM n
a Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky pořádaných v Ústeckém kraji?

Co očekáváte od účasti na Hrách III. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 
v roli DOBROVOLNÍKA?

Čím můžete přispět k činnosti DOBROVOLNÍKŮ 
na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky?

Vaše dosavadní zkušenosti s organizováním 
sportovních či jiných soutěží/akcí?

Datum: Podpis Dobrovolníka: Za dobrovolnické centrum přijal:

Do zvolené kolonky za Ano/Ne napište X

Vyplněním tohoto dotazníku se nezavazujete k žádným povinnostem a  závazkům. Vaše osobní 
údaje budou zpracovány s ohledem na Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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Závěrečné setkání na výletním zámečku Větruše, Ústí nad Labem



NÁBOROVÝ LETÁK PRO ZÁJEMCE O ROLI 
DOBROVOLNÍKA 

Hledáme dobrovolníky!!!
Pro Hry III. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky
19. – 24. 6. 2007

 

Neváhejte! Ozvěte se! Toto je jedinečná příležitost, která se nebude 
opakovat!

   Tým koordinátorů  Telefon: 774 041 420
   E-mail:olympiada@dcul.cz   Tel., fax: 475 216 684

Více informací získáte na 
www.dcul.cz

   Spolupracuje s námi      Podporuje nás
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ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ HER + KARTIČKA 
DOBROVOLNÍKA

Všichni dobrovolníci prošli školením, které se ko-
nalo v Ústí nad Labem ve dnech 26.května 2007 
nebo 9. června 2007. V sobotu 26. 5. 2007  
proběhlo 1. školení (v budově Sdružení pro péči 
o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem, 
www.fokusul.cz) a 9. června 2007 se usku-
tečnilo 2. školení dobrovolníků (v prostorách 
Dobrovolnického centra, o.s.), nad nimiž ofici-
álně převzala záštitu Severočeská olympi-
onička Květoslava Jeriová-Pecková. Druhé 
školení bylo náhradní pro ty zájemce, kteří 
se nemohli zúčastnit prvního hlavního školení. 
Školení se zúčastnilo celkem 60 dobrovolníků, 
kteří byli proškoleni v otázkách bezpečnosti, 
psychohygieny, systému dobrovolnické čin-
nosti a systému Olympiády dětí a mládeže. 
Vedle lektorů DC školila účastníky psycholožka 
PhDr. Jana Doubravová, která se školení a 
supervizi dobrovolníků věnuje již čtyři roky. 
Zbylí dobrovolníci byli proškoleni individuálně 
v následujících dnech.

Celodenní školení se skládalo z bloku informač-
ního, kde školitelé předávali získané informace, 
ale také zodpovídali dotazy. Jelikož sami neznali 
všechny odpovědi, na místě se dojednalo pravi-
delné zasílání informací mailem, což fungovalo  
1x za cca 3 dny a dobrovolníkům dle reakcí 
vyhovovalo.
Následoval blok bezpečnostní, kde byly předá-
ny informace o hranicích, ve kterých se mají 
dobrovolníci pohybovat v oblasti bezpečnosti 
jich samotných a sportovců. Jak spolupra-
covat s městskou policií, jak upozorňovat, 
ale nezasahovat s nasazením svého zdraví.
V odpoledním bloku se dobrovolníci pod vedením 
psycholožky Jany Doubravové 2 hodiny zabývali 
stresem – jak vzniká, jak na něj reagujeme, jak 
s ním pracovat a proběhly modelové situace, 

10.00 - 11.30

Zahájení (Mgr. Lenka Černá, Mgr. František Klepač, Andrea Hacková,)
Představení Dobrovolnického centra, o.s.
Tým zaměstnanců, koordinátorů ODM
Olympiáda dětí a mládeže
Systém bezpečnosti ODM
Obavy a očekávání

11.30 - 11.45 Přestávka 

11.45 - 12.15 Orientace v systému dobrovolnické činnosti ODM

12.15 - 13.00 Oběd

13.00 - 15.00
První pomoc při stresu, modelové situace – praktická cvičení 
(PhDr. Jana  Doubravová, psycholog)

15.00 - 15.15 Přestávka

15.15 - 16.00
Možnosti dobrovolníků Bezpečnostní opatření (výpis z rejstříku trestu,
doporučující osoba), focení – akreditační visačky, RČ – pojištění 
Od školení do her, Malé týmy, Hodnocení (obavy,očekávání), Závěr 

kde si mohli přítomní vyzkoušet jak reagují.
V závěru byly shrnuty získané poznatky a naplá-
novány komunikační cesty v období do zahájení 
olympiády. 
Dále vznikla čtyři stanoviště, kde se dobrovol-
níci zapisovali do rolí – každý dobrovolník zvolil 
vždy 1 hlavní roli - prioritu a zapsal si i variantu 
v případě, že by nezastával prioritní roli. 

Všichni dobrovolníci obdrželi formulář žádosti 
Výpisu z rejstříku trestů a padesátikorunový 
kolek. Předložili jméno a kontakt doporučující 
osoby. Během školení proběhlo vyfotografování 
na identifikační kartičku. 

Program školení dobrovolníků:

Dobrovolnické centrum, o.s.

Koordinátor
Mgr. Vasili Larionov
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Probíhalo telefonické kontaktování osob pro 
jednotlivá doporučení dobrovolníků. Koordinátor 
Dobrovolnického centra, o.s. zatelefonoval dopo-
ručené osobě. 
Rozhovor měl následující strukturu: Koordiná-
tor DC představil svou osobu a následně DC 
a zdůvodnil, co je důvodem telefonického spo-
jení. Zajímal se o otázky: jaký má dobrovolník 
vztah k dobrovolnictví, zda by ho sama osoba 
doporučila jako dobrovolníka na HRY a pro práci 
s nezletilými dětmi a z jakého důvodu.

 „Dobrovolníci uvedli jméno a kontakt na osobu, 
která o nich následně měla podat reference. Tyto 
osoby jsem postupně obvolávala. Nejprve jsem 
jim vysvětlila důvod telefonátu a poté se ptala 
na následující: 
•  zda znají jmenovaného
•  jaký k němu mají vztah
•  zda by ho doporučili ke spolupráci na Hrách 
III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2007 a proč
•  zda mají nějaké otázky 

Lidé, které jsem obvolávala, byli velmi milí 
a ve všech případech dobrovolníky doporučili pro 
spolupráci. Někteří dokázali jmenovat obrovské 
množství kladných vlastností, pro které se 
dobrovolníci ke spolupráci hodili, pro jiné bylo 
trošku složitější popsat, co všechno je na daném 
člověku úžasné. Mluvila jsem většinou s příbuz-
nými dobrovolníků – maminkami, tatínky, také 
s partnery, ale i s učiteli či vedoucími. Všichni 
se úkolu „referenta“ zhostili velmi zodpovědně 
a přispěli tím k sestavení skvělého týmu dobro-
volníků....“
     
          Bc.Michaela Procházková

Zde se čerpalo ze zkušeností s pořádáním vel-
kých akcí v Kanadě. 

DALŠÍ PROVĚŘOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ – 
TELEFONICKÉ ROZHOVORY

STRUKTURA ČINNOSTÍ DOBROVOLNÍKŮ 

1/ Dobrovolník „ATAŠÉ“ 
2/ Dobrovolník „ŠTÁBNÍ“ 
3/ Dobrovolníci „INFORMÁTOŘI“ 
4/ Dobrovolník „SLAVNOSTNí“ 

Dobrovolníci zastávali 4 hlavní úlohy: Informátoři, Atašé, Štábní a dobrovolníci slavnostního 
nástupu a zahájení zvaní Slavnostní. Pro konkrétní typy dobrovolnické činnosti byli určeni koor-
dinátoři, kteří se měli o svůj okruh olympijských dobrovolníků starat. Se zástupci Sport Agency 
byl dojednáván detailní harmonogram zapojení dobrovolníků. Předpokládalo se, že zahajovací den 
a první sportovní den bude organizačně nejnáročnější (a též se to potvrdilo), a proto bylo v zájmu 
obou stran připravit tyto dny co nejpečlivěji. Dne 11. června 2007 se účastnil zaměstnanec Dob-
rovolnického centra, o.s. setkání s vedoucími krajských výprav, kde získal další informace potřebné 
pro spolupráci. 

1/ Dobrovolník „ATAŠÉ“ 
Jedná se o nejdůležitější reprezentativní skupinu. 1 ochotný a zdatný dobrovolník k ruce vedoucího 
krajské výpravy. Nasazení byli především v prvních dnech, než se výpravy, trenéři a sportovci zo-
rientovali. Významnou úlohu měli ATAŠÉ při příjezdu výprav – někteří dobrovolníci – atašé na své 
výpravy čekali již před Ústím nad Labem, nastoupili do autobusů k hlavnímu vedoucímu a doprovodili 
je do jejich školy k ubytování. Následně pak doprovázeli vedoucí k registracím, akreditacím, běhu 
městem a první den na Slavnostní zahájení na Zimním stadionu. Dobrovolníci byli k dispozici 
po celý den i do noci. 

Martina Nicková, Alena Pinkasová, Miroslav Šimic, Lucie Zpěváková, Karel Punčochář, Iveta Šrédlová, 
Michal Pastva, Tereza Šnajdrová, Jiří Božetický, Veronika Bohuslavová, Lukáš Oros, Šárka Jursová
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2/ Dobrovolník „ŠTÁBNÍ“ 
V tomto oddělení se jednalo o náročnější činnost. Dobrovolník musel mít kvalitní organizační a komu-
nikační schopnosti a velkou odolnost proti stresu. Jednalo se o přímou spolupráci s ředitelem ODM 
a jeho štábem – akreditace, ubytování, doprava, VIP apod. (práce na PC). 
V Olympijském domě dobrovolníci spolu s Ing. Jelínkem, ředitelem Olympijského domu, připravili VIP 
salónek, informovali přicházející, prováděli po Olympijském domě a v prvním náporovém dnu pomá-
hali s Akreditacemi sportovců. Každý den se v Olympijském domě střídaly dvě směny dobrovolníků 
po 5 lidech. 

3/ Dobrovolníci „INFORMÁTOŘI“ 
Působili přímo na základnách, tzn. základních a středních školách, kde byly výpravy ubytované.  Fun-
govali v tandemu s městskými policisty a hlavně v prvních dnech pomáhali s orientací sportovců ve 
městě Ústí nad Labem.  Jednalo se vždy o aktuálně činnou dvojici na každé škole ve spolupráci s dvoji-
cí strážníků. Důležitá zde byla schopnost kreativně řešit možné problémy prostřednictvím kontaktů na 
koordinátory a důležité osoby pro chod školy (ředitel, správce, učitelé, policie). Dobrovolníci pomáhali 
s ubytováním výprav, asistovali při změně harmonogramu, průběžně zodpovídali dotazy. Dále také 
informovali o změnách v programu či předávali důležité kontakty. Řešili aktuální potřeby jednotlivých 
výprav a  dohlíželi na hladký průběh jejich pobytu. 

Bc. Michaela Procházková, Dana Helebrantová DiS., Silvia Nick, Jan Zámostný, Zuzana Skřivanová, 
Bc. Lukáš Vavřina, Jana Fridrichová, Mgr. Klára Vlčková

Jitka Novodomská, Pavla Šímová, Tereza Choutková, Petr Matula, Monika Brandýská, Mgr. Jan Pácha, 
Zuzana Kuchařová, Ondřej Patrovský, Veronika Lacinová, Petra Fleková, Vladimíra Klabanová, Ondřej 
Ullmann, Petra Čekanová, Jan Sklenář, Petra Hocková, Romana Světláková, Tereza Weingartová, 
Monika Sedláčková, Jaroslava Petrová, Ing.Jan Chládek, pes Babu, Andrea Hacková, Mgr. Vasili 
Larionov, František Kraml, Josef Jančík

Foto týmu dobrovolníků při závěrečném setkání

4/ Dobrovolník „SLAVNOSTNÍ“ 
Tito dobrovolníci byli z předchozích třech skupin velice aktivně zapojení do programu slavnostních ce-
remoniálů. Byli těmi, kdo stál v čele krajské výpravy a nesl ceduli daného kraje a zároveň organizovali 
nástupy na plochu stadionu. Tato skupina dobrovolníků byla na zahajovacím i ukončujícím ceremoniá-
lu. Bylo nutné, aby se dobrovolník účastnil zkoušek, které se uskutečnily před datem konání Her. 

32  33 



Vedle plánovaných činností naši dobrovolníci:
•  pomohli s přesunem reprezentantů všech krajů při slavnostním zahajovacím ceremoniálu
•  pomáhali s rozvozem olympijského tisku na ubytovací školy a informačního DVD se smyčkou 
z předešlého dne
•  asistovali při ceremoniálu předávání medailí vždy ve večerních hodinách na Lidickém náměstí
•  dobrovolník doprovázel štáb České televize po sportovištích
•  pomáhali řešit zdravotní problémy sportovců
•  hledat ztracené klíčenky, telefony či akreditační karty
•  připravovali fotografickou výstavu ze soutěžního klání HER
•  pomáhali dobíjet telefony sportovců či stáhnout již nafocené snímky a poslat je domů rodinám
•  při zajišťování diplomů pro sportovce či na jedné škole předávali klíče v roli školníka. A to nebylo 
všechno. Takto velká akce vyvolala spoustu aktuálních potřeb, které se musely v daný okamžik řešit. 
Jsou to drobnosti, ale ty tvořily právě spokojenost sportovců a dalších účastníků Her s pobytem 
v našem městě Ústí nad Labem.

Každý den v 10:30 hodin zasedal  v DC organizační dobrovolnický štáb složený z koordinátorů jednot-
livých skupin, kde se předávali zkušenosti z minulého dne, vyhodnocovalo se a plánovalo. 

Ředitelka Dobrovolnického centra, o.s. – Mgr. Lenka Černá docházela po celou dobu Her III. letní Olym-
piády dětí a mládeže také na štáb Městské policie, konaný denně od 22:00 hodin.

Tým DC samozřejmě pracoval také  na certifikátu pro zúčastněné dobrovolníky. Připravoval pro ně 
závěrečné setkání v neděli 24.6.2007 ve 12.00 hodin v sídle DC ulice Prokopa Diviše 5, Ústí nad 
Labem, kde jim byl certifikát předán s poděkováním za výjimečné lidské a osobní výkony. Pozván byl 
i též profesionální fotograf Petr Berounský, který zachytil nejen závěrečné setkání, ale celý průběh 
Her III. letní Olympiády dětí a mládeže. / www.berounsky.cz/

Systém spolupráce s dalšími složkami

Koordinátoři a dobrovolníci DC byli vedle sportovců v kontaktu s:
•  Městskou policií Ústí nad Labem 
•  řediteli jednotlivých škol
•  se zástupci Výkonného výboru Her III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR
•  se záchrannou službou 

Oddělení „Štábní“:
Bc. Lukáš Vavřina
Mgr. Klára Vlčková

Bc. Michaela Procházková 

Oddělení „Informátor“: 
Mgr. Jan Pácha
   Pavla Šímová

Mgr. Vasili Larionov
Andrea Hacková

Oddělení „Slavnostní“: 
 Andrea Hacková 

Oddělení „Atašé“: 
 Martina Nicková

Organizační štáb:
Mgr. Lenka Černá

STRUKTURA KOORDINÁTORŮ A DOBROVOLNÍKŮ
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EVALUACE - VYHODNOCENÍ

Milí dobrovolníci,
jsme na konci společného velkého úkolu – pomoc téměř 80 dobrovolníků na Hrách 
III.letní olympiády dětí a mládeže ČR.
Prosíme Vás o zodpovězení následujících otázek – výsledek vyhodnocení Vám 
zašleme v následujících dnech.

1/ CO VÁS NEJVÍCE POTĚŠILO? NAPIŠTE 3 VĚCI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ CO VÁS ZKLAMALO? CO SE VÁM NELÍBILO?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3/ CO VÁM ZAPOJENÍ DO HER V ROLI DOBROVOLNÍKŮ DALO?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ MÁTE PRO NÁS NĚJAKÉ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ ORGANIZACE,  DOPORUČENÍ ČI PŘÍKLADY 
Z PRAXE?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

5/ JAKÝKOLI VÁŠ VZKAZ, POZNÁMKA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

6/ BYLI JSTE SPOKOJENI S NAŠÍ ORGANIZACÍ DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI?   
ANO     NE

       Děkujeme Vám

Dobrovolnické centrum, o.s vyzvalo svých 69 dobrovolníků k písemnému vyjádření celé akce 
Her III.letní Olympiády dětí a mládeže a vrátilo se celkem 41 vyplněných dotazníků.
Bylo položeno celkem 6 otázek. 

1. Byli jste spokojeni s naší organizací dobrovolnické činnosti?

100% ano

2. Co Vás nejvíce potěšilo?

19% spolupráce s koordinátory DC  

17% dobrá organizace dobrovolníků 
týmem DC 

13% možnost zapojit 
se do takové akce 

9% dobrý tým lidí 

(dobrovolníků) 

8% dobrá dohoda s MP, 

vedením školy, MHD  

2% zahájení her 

5% skvělá zpětná 
vazba od okolí 
(vedoucí kraje, 

policie, děti) 

1% spokojenost 

s mou snahou  

7% skvělá atmosféra 

5% přátelský kraj

9% poznání nových, 

milých lidí 

1% spokojenost 

s mou snahou  

4% spolupráce 
a nadšení dětí

 i trenérů 

3. Co vás sklamalo? Co se Vám nelíbilo?

13% chování některých trenérů 

a vedoucích výprav krajů 

13% chování a spolupráce s vedením ODM 

11% organizace 
zahajovacího 
a závěrečného ceremoniálu 

9%  nezájem organizátorů 
o děti (málo doprovodných 
programů pro děti)

9%  občas byla trochu nuda 
(málo práce) 

7% sportovci 
se neumí chovat 

7% spolupráce s MP 

4% špatná propagace her 
v médiích 

4% velké oblečení 

4% nefér výsledky 

2% jako informátor málo možností 

jít na sportoviště  

2% naprostá absence 
ústeckých školáků

2% neinformovanost 
o večerních akcích na náměstí  
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UKÁZKA KOMUNIKACE SE ZAPOJENÝMI 
DOBROVOLNÍKY  

30.05.2007

Milí přátelé,
tento e-mail je určen jak pro ty z vás, kteří již jste již proškoleni, 
tak i pro vás ještě neproškolené. 
Vyberte si proto z následujících informací vše, co potřebujeteJ
 
V sobotu 26.5.2007 proběhlo 1. školení dobrovolníků na ODM ve vile, kde sídlí FOKUS, 
o. s. 
Proškolili jsme 48 dobrovolníků! Bylo to výborné, náročné, obohacujícíJ!!!
Včera 29. 5. 2007 jsme měli celodenní poradu týmu Dobrovolnického centra, kde 
jsme se věnovali hlavně Hrám III. Olympiády dětí a mládeže. Byl přítomen zástupce 
ředitele ODM pan Mgr. Václav Suchánek, kterého jsme se doptávali především na otázky 
vzešlé ze školení. 
 Tu jsou odpovědi:
 
Pro INFORMÁTORY:
-         vybavení na školách: PC, dataprojektor, plátno( TV) si bude hlídat hlavně 

škola
-         spolupráce informátorů s Městskou policií (MP) – stejné stanoviště, 

vybavení (PC, Internet, jízdní řáda, apod.) 
-         dobrovolníci případné vzniklé problémové situace neřeší, všechny 

vypozorované záležitosti však hlásí MP, popřípadě svému koordinátorovi
-         rodiče sportujících dětí by měli mít přístup do škol, ale vše bude 

podléhat určitému systému a dohodě na stanovištích
-         schůzka všech INFORMÁTORŮ s koordinátory proběhne dne 13.6.2007 od 13:00 

– 18:00 (začátek každou celou hodinu, poslední začátek v 17:00).

Pro ATAŠÉ:
-         novinkou je, že atašé si převezmou svou výpravu před Ústím a doprovodí 

autobusy na jejich školy – tedy seznámí se již při příjezdu 19.6.2007 - detaily 
jejich přepravy a další budou upřesněny!

-         schůzka všech ATAŠÉ s koordinátory  proběhne dne 11. 6. 2007 od 16:00 
– 18:00

 
Pro ŠTÁBNÍ:
-         schůzka všech ŠTÁBNÍCH s koordinátory  proběhne dne 12. 6. 2007 od 16:00
 
Koordinátoři jednotlivých týmů se vám prvně ozvou 6. 6. 2007.

Více podrobností a informací dostanete průběžně, tak jak k nám přijdou a VŠEJ budete 
vědět na jednotlivých schůzkách s koordinátory!
 
V současné době obtelefonováváme doporučující osoby, jejichž kontakty jsme od vás 
na školení obdrželi.
 
K dnešnímu datu je vás, zaregistrovaných dobrovolníků 84! 
 
9. 6. 2007 se bude konat II. školení dobrovolníků, takže se těšíme na ty z vás, 
kteří ještě proškoleni nejste.
 
Připomínáme všem již proškoleným, kteří obdrželi kolky, aby si podali žádost o výpis 
z rejstříku trestů! – DÍKY:o)
Pro svoji vlastní informovanost o přípravách ODM průběžně sledujte stránky
www.sportagency.cz/odm2007

4. Co  Vám zapojení do Her v roli dobrovolníků dalo?

27% nová přátelství, známosti, 
lidé 

25% nové zkušenosti, 
zážitky 

11% příjemné a smysluplné 
vyplnění dnů volna 

7% zjištění, co obnáší 
organizace tak velké akce 

5% odvahu a dobrý pocit 
z komunikace  s větším počtem 
lidí 

5% dobrá nálada, dobrý pocit 

13% první den zapojit více lidí, potom méně 

4% zážitky ze sportovních 
klání

2% kontakt a zkušenosti s MP a MHD 
2% když je vůle, dá se všechno zvládnout 

1% kredity

1% lepší orientace ve městě 
1% poznání vlastní reakce na stres

5. Máte pro nás nějaké návrhy na zlepšení organizace, doporučení či příklady z praxe?

13% posílení ostrahy na školách 

10% organizace z vyšších 
míst by měla být lepší 

10% informovat veřejnost 
(děti, kraje, aj.) o činnosti 
dobrovolníků 

10% menší zátěž na koordinátory 

9% ne vždy ideální způsob 
zpětného volání 

5% ubytování sportovců u svých sportovišť 

5% děti by měly spát
na postelích 

5% chyběl přesný písemný přehled akce 
(co se kdy děje) 

5% někdo jako informátor 
v ulicích města 

5% domluva s MP ohledně 
vybavení 

5% připravit se na to, že se hodně 
protelefonuje

6. Jakýkoliv Váš vzkaz, poznámka?

32% díky za spolupráci, proběhlo to fajn 

24% radost za umožnění 
zapojení a za zážitky 

12% těším se na další 
spolupráci 

6% děkuji všem 

6% jste úžasní 

4% příjemný týden 
ve spolupráci se skvělými
lidmi 

4% mnoho štěstí 

4% díky za trpělivost, rady a podporu  

2% vaše energie, flexibilita, uklidňující přístup

2% zapojte se do organizace více akcí 
2% udělali jste spoustu práce 

2% méně přípravných setkání 
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Otázka č. 3.
- Bude nějaká náhradní možnost v případě, že se nemůžete dostavit na informační 

schůzku s koordinátory? 

Odpověď:
- Ano, po dohodě se svým koordinátorem si můžete domluvit náhradní termín 

informační schůzky.

Za obdržené dotazy děkujeme!
Neváhejte a ptejte se na vše, co vás k zapojení do ODM napadá!!!

Jak jsme vám již zmínili, připravujeme 2. školení dobrovolníků dne 9. 6. 2007 
a pokud by někdo z vašich blízkých, přátel či známých měl zájem zúčastnit se ODM 
jako dobrovolník, sdělte jim prosím, že mají poslední možnost do 6. 6. 2007 zaslat 
na adresu olympiada@dcul.cz vyplněný dotazník.

2. ŠKOLENÍ DOBROVONÍKŮ NA ODM SE TENTOKRÁT BUDE KONAT V PROSTORÁCH DOBROVOLNICKÉHO 
CENTRA!

Opět připomínáme a urgujeme podání žádostí o výpis z rejstříko trestů – 
DĚKUJEMEJ!

Pro aktuální informace a přehled v systému ODM průběžně sledujte www.odm2007.cz
DO ZAHÁJENÍ ODM NÁM ZBÝVÁ 15 DNÍ!!!

Mějte se krásně a ve středu „napřečtenou“:o)

08.06.2007

Mílí přátelé, 
 
opět uteklo několik málo dnů a my se Vám hlásíme s dalšími informacemi z HER III. 
letní olympiády dětí a mládeže České republiky. 
 
Ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá se účastnila v úterý 5.6.2007 
Organizačního štábu ODM a přinesla nám další následující informace, které jsou 
důležité pro nás pro všechny a hladší průběh celých her. Tak tedy: 
 
- info č.1: Všichni si pamatujeme, že máme dostat Olympijské oblečení. Oblečení 
si budete moci převzít: v pondělí 18.6.2007 v čase 12:00-18:00, v akutním případě 
v úterý ráno v čase 7:00-9:00. 
 
- info č.2: Ono zmíněné Olympijské oblečení Vám bude vstupenkou na Olympijský stadion a na 
zahájení ODM. Toto oblečení na sobě musíte mít kompletně celé (kraťasy, triko či mikinu a 
               kšiltovku. Kšiltovka nemusí být na hlavě ale mějte ji sebou). Pro 
ostatní veřejnost je na stadion vstupné 50,- Kč, proto Vás prosíme, nezapomeňte 
přijít v oblečení. 
 
- info č.3: Výpisy z rejstříku trestů nám docházejí .... DĚKUJEME a chválíme Vás :
o). Jen si dovolujeme připomenout, že žádosti o výpis nezasíláte sami, ale přebírají 
je od Vás na matrikách, některých úřadech, případně i poštách. 
 
- info č.4: Dne 21.6.2007 se rozhodne o formě ukončení celé ODM. Ve hře je tzv. 
mokrá a suchá varianta (podle počasí). Jednadvacátého budeme všichni chytřejší :
:o)
 
- info č.5: Přípravy a konzultace ukazují, že nejnáročnější budou dny 19. a 20.6. a 
proto se budeme snažit maximum z Vás nasadit na tyto dny aby jste byli 
k dispozici, než se sportovci, trenéři a  vedení výprav zorientují a zaklimatizují. 

 01.06.2007

Milí přátelé!
Zasíláme vám další informační e-mail k Hrám III. Letní Olympiády dětí a mládeže 
ČR.

Dnes 1. 6. 2007 je Den dětí a zároveň startuje „Olympijský červen“!:o)

Připravujeme 2. školení dobrovolníků dne 9. 6. 2007. Pokud by někdo z vašich 
blízkých, přátel či známých měl zájem zúčastnit se ODM, informujte je prosím, 
že mají poslední možnost do 6. 6. 2007 zaslat na adresu olympiada@dcul.cz vyplněný 
dotazník.

Ptejte se na to, co vás napadá – vaše otázky jsou důležité, odpovědi zašleme všem 
pro lepší orientaci ve vývoji ODM.
Za vaše dotazy předem děkujeme!

Připomínáme všem již proškoleným, kteří obdrželi kolky, aby si podali žádost 
o výpis z rejstříku trestů! – DÍKY!:o)

DO ZAHÁJENÍ ODM NÁM ZBÝVÁ 18 DNÍ!!!

Přejeme vám všem krásný víkend a v pondělí čekejte další e-mailovou zásilku!!!!
:o)

04.06.2007

Milí přátelé!
Zdravíme vás po víkendu a zasíláme vám slíbenou zásilku aktuálních informací k Hrám 
III. Letní Olympiády dětí a mládeže ČRJ.

Zítra  5. 6. 2007 bude opět zasedat Organizační výbor ODM. 

Prozatím jsme od vás obdrželi tyto dotazy, zde jsou i s odpověďmi:

Otázka č. 1.
- Platí kredity i pro studenty PřF?

Odpověď:
- Snažili jsme se kreditní body zajistit, ale zatím je tato možnost otevřena 

pouze na PF. 
Prosíme, zkuste zapojit svou vlastní iniciativu k dosažení KB i na jiných (vašich) 
fakultách.

Otázka č. 2. 
- Kdy bude k dispozici harmonogram časů a rozmístění dobrovolníků 
 po stanovištích?

Odpověď:
- Dne 6. 6. 2007 obdržíte od koordinátorů jednotlivých „sekcí“ pozvánku na 

speciální informační schůzku, po které budete znát datum a hodiny svého 
zapojení.

- Neplatí to pro Atašé, kteří budou zapojeni kažý den konání ODM.
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 Info č.5: 
- Dne 19.6 na slavnostním zahájení bude zimní stadion otevřen od 18:00 hodin - během 
hodiny by měli být všichni (jak sportovci s doprovodem, tak i dobrovolníci) již 
uvnitř stadionu. 
 
Info č.6: 
 - V těchto právě probíhají jednotlivé schůzky dobrovolnických skupin (ATAŠÉ, 
INFORMÁTOŘI, ŠTÁBNÍ) se svými koordinátory. Zde dostanete bližší informace ke svému 
působení a budete mít možnost se i nadále ptát na Vaše otázky a společně hledat 
odpovědi. 

Info č.7:
- Celý tým koordinátorů ODM Vám radí, pečlivě odpočívejte, neboť hlavní nápor začne 
již v pondělí 18.6.2007. Tento den proběhne na Zimním stadionu v Ústí nad Labem od 
15:00 hodin nácvik slavnostního ceremoniálu (na cca 2-3 hodiny). Proto prosíme Ty z 
Vás, kteří budete moci přijít, ozvěte se nám a přijďte napomoci nácviku na hladký 
průběh slavnostního zahájení her.
 
Info č.8:
- Všichni si pamatujeme, že máme dostat Olympijské oblečení, spolu se šňůrkami 
a identifi kačními kartami. Oblečení si budete moci převzít: v pondělí 18.6.2007 
v čase 12:00-18:00, v akutním případě v úterý ráno v čase 7:00-9:00.  
 
Máte-li otázky, neváhejte a ozvěte se nám, budeme se snažit zajistit odpovědi 
co nejdříve. 
 
Na setkání s Vámi se těší a úsměv na tvářích Vám přeje
Váš tým koordinátorů 
 
PS: Do Olympiády nám zbývá už jen 7 dní....!!!  :o)

15.06.2007

Naši mílí dobrolympionici, 
 
zasíláme Vám asi poslední předolympijský e-mail, protože se dostáváme již do samého 
fi nále příprav na Hry III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. S drtivou 
většinou z Vás bychom se měli setkat v pondělí při přebírání oblečení, případně při 
nácviku slavnostního zahájení Her na zimním stadionu. 
 
Olympijské oblečení:
Dovolujeme si Vám všem ještě jednou připomenout, že olympijské oblečení 
se vyzvedává V Dobrovolnickém centru v pondělí 18.6.2007 v čase 12:00 - 18:00, 
v krajním případě v úterý tamtéž v čase 7:00 - 9:00. Pokud není ve vážných případech 
domluveno jinak.
 
ATAŠÉ:
 - někteří atašé si budou svou výpravu přebírat již před Ústím nad Labem, ostatní 
dle dohody mezi koordinátorkou Martinou Nickovou a vedoucími krajských výprav.
 - probíhá průběžné kontaktování mezi koordinátorkou, vedoucími výprav 
a dobrovolníky navzájem
 
INFORMÁTOŘI:
 - na školách právě dokončujeme vše s řediteli, k oboustranné spokojenosti :o)
 

V tomto období bude i největší nápor na naši nervozitu....buďme silní. 
 
- info č.6: V průběhu samotných Her bude fungovat denní e-mailové zpravodajství 
z Organizačního štábu.
 
- info č.7: NOVINKA: Dobrovolníci ATAŠÉ si vyzvednou „své“ výpravy již před městem Ústí 
nad Labem a doprovodí je do města, na cílovou školu. Pro každou výpravu tak budou prvním   
               kontaktem s městem Ústí nad Labem. 
 
- info č.8: Jelikož jedeme v pondělí do Prahy pro detailní informace na setkání 
s vedením výprav všech krajů, čekejte další e-mail v úterý 12.6.2007.
 
 
 
Zítra 9.6.2007 proběhne v Dobrovolnickém centru 2. dodatečné školení dobrovolníků 
pro ODM 2007. Očekáváme okolo dvaceti Vašich kolegů, dobrovolníků. Měli by být 
seznámení se stejným objemem a typem informací jako jejich kolegové již na prvním 
školení. 
 
Pro aktuální informace a přehled v systému ODM průběžně sledujte www.odm2007.cz
 
S některými z Vás se uvidíme v sobotu a s jinými v průběhu příštího týdne....do té 
doby se všichni mějte krásně a opatrujte se. 
Zdraví Vás a slunečný den přeje
 
Váš Tým koordinátorů :o)
 
PS: Do Olympiády nám zbývá už jen 11 dní....!!!

12.06.2007

Drazí přátelé, olympijští dobrovolníci,
 
právě proběhl předposlední víkend a my jsme se včerejším dnem ocitli v posledním 
týdnu před Hrami III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky :o).
V pondělí 11.6.207 byl náš kolega Lukáš Vavřina na setkání s vedoucími výprav 
ze všech krajů České republiky a dnes se účastnila ředitelka Dobrovolnického centra 
Mgr. Lenka Černá Organizačního štábu ODM. Nashromážděné informace Vám samozřejmě co 
nejdříve předáváme a přejeme příjemné počtení :o). 
 
Info č.1:
 - Vy všichni, kteří se budete účastnit slavnostního zahajovacího ceremoniálu 
her dne 19.6.2007 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem uvidíte ofi ciální zahajovací 
ceremoniál Her III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, totožný 
se zahajovacími ceremoniály „velkých“ olympiád. Moderovat bude Petr Vichnar - 
sportovní komentátor České televize.
 
Info č.2:
 - V každých „Brankách, bodech, vteřinách“ na České televizi bude vysílán 
30 vteřinový šot z her ODM. Dále budou na České televizi vysílány 4krát denně 
15 minutové příspěvky z Olympiády. 
 
Info č.3:
 - Z každého dne bude udělán záznam. Tato smyčka poběží nepřetržitě v průběhu celého 
dne na veliké LCD obrazovce na Lidickém náměstí.
 
Info č.4:
 - V Denících Bohemia bude vycházet každý den tzv. „Olympijský deník“ - 4 strany 
věnované Hrám III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.
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20.06.2007

Naši milí přátelé, dobrolympionici

První a největší nápor, zahajovací den Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR, 
máme již za sebou – DÍKY VÁM!!! Zvládli jsme to výborně. Vytrvejte a nenechte se 
náročnými situacemi zaskočit a vyvést z míry. Od toho máte NÁS – své koordinátory, 
abychom společně situaci vyřešili. Spolu s Vámi jsme TÝM, který to zvládne :o). 

Několik rad: 
- když si budete myslet, že je potřeba Vaši činnost posílit či jinak změnit, 

ozvěte se nám.
- nebojte se komunikovat. Sdělujte nám i nepříjemné informace, volejte, 

prozvánějte.

DRŽTE SE, Olympijský vlak už jede a má za sebou již pořádný kus své cesty.

Volné vstupy: 
- nebojte se relaxovat a užívat si svůj volný čas :o), např. na koupalištích 
na Klíši či v Brné, nebo při návštěvě Zoologické zahrady v ÚL (blíže viz web 
www.odm2007.cz či propozice v informační brožurce). Do všech těchto míst máte mít 
s identifi kační kartou dobrovolníka (a nejlépe i s min. olympijským dobrovolnickým 
tričkem) přístup zdarma. 

Všem přejeme pevné nervy a mnoho radostných zážitků při kontaktu se sportujícími 
dětmi, výpravami, okolím i svými koordinátory :o)

Jsme tu pro Vás!!! :o)

Váš tým koordinátorů

18.06.2007

Naši milí dobrolympionici, 

nyní již víme, že toto je poslední informační e-mail před Hrami III. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky. Právě, obrazně řečeno, „stojíme před branami“ velké 
sportovní události, která se v Ústeckém kraji odehraje. 

Někteří z Vás v tuto chvíli nacvičují zahájení  - slavnostní zahajovací ceremoniál 
na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Všem zúčastněným ještě jednou díky za ochotu 
věnovat čas nácviku. Velká většina z Vás si také již vyzvedla olympijské oblečení 
spolu s identifi kační kartou dobrovolníka a informační brožurou k ODM. 

Doprava:
Novinka – Vaše olympijské oblečení ve spojení s identifi kační kartičkou dobrovolníka 
(s číslem a svým jménem) Vám umožňuje po dobu Olympiády (19.-24. 6. 2007) cestovat 
v prostředcích ústecké MHD zdarma. Pracovníci MHD (včetně revizorů) by měli 
být instruováni. V případě nějakého nedorozumění se odkazujte na pana Šlejtra 
(zaměstnance Dopravního podniku města ÚL), tel: 602 554 189, který má olympiádu na 
starosti. Případně na Dobrovolnické centrum – Mgr. Lenku Černou (ředitelku), tel: 
606 512 905.

Spolupráce  s MĚSTSKOU POLICIÍ:
Znovu připomínáme, že Vaším úkolem není řešit problémy, ale informovat o možných 
problémech policisty přítomné na školách, v Olympijském domě, apod. Sami opravdu 
nezasahujte. Na každé škole bude přítomna dvojice policistů 24 hodin denně. 
Spolupráce dobrovolníků – informátorů na školách bude probíhat právě v koordinaci 
s Městskými policisty.

Všem přejeme krásné odpoledne a těšíme se na setkání s Vámi během několika málo 
následujících dnů, nabitých především sportem a soutěžením :o)
Zdraví Vás 
Tým koordinátorů ODM  

PS: Do Olympiády zbývá už pouhý jeden den…zítra to vypukne!!! :o)
Hodně zdaru nejenom nám všem.

ŠTÁBNÍ:
 - dnes proběhla osobní schůzka koordinátora Lukáše Vavřiny s Ing. Jelínkem, 
ředitelem Olympijského domu, a Olympijský dům je připraven.
 
 
Děkujeme všem za společné zvládnutí příprav, protože spolu s Vašimi dotazy, nápady a 
připomínkami se nám daří všech 90 dobrovolníků zorientovat. Jestli můžeme doporučit, 
udělejte si odpočinkový víkend, protože v pondělí již vše vypukne.
Všichni budeme pod velkým tlakem, ale myslíme si, že jsme na tuto náročnou událost 
dobře připraveni. 
 
 
Všechny Vás moc zdraví a klidný předolympijský víkend Vám přeje
Tým koordinátorů
 
PS: Do Olympiády nám zbývají už jen 4 dny....!!!  :o)
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CERTIFIKÁT DOBROVOLNÍKA V OBRAZECH A BEZE SLOV – FOTOGRAFIE HER 
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Členská základna Valné hromady Dobrovolnického centra, o.s. v roce 2008:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Mgr. Dana Poustková, Josef Kubát, Jakub 
Michal, Mgr. Lucie Sroková, Marcela Poláčková, Mgr. Kamila Zinčenková, Mgr. Jiřina Krestová, Mgr. 
Jan Odvárka, Denisa Kudelová, Bc. Lukáš Vavřina, Gabriela Betková, Pavel Švihlík.

Složení Rady sdružení:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně RS, Bc. Kamila Staňková – místopředsedkyně, Bc. Lukáš Vavřina – člen.

Složení Revizní komise:
Josef Kubát – předseda RK, Gabriela Betková – členka, Pavel Švihlík – člen.

Personální složení v roce 2008:
Mgr. Lenka Černá, Martina Nicková, Bc. Lukáš Vavřina, Pavla Šímová, Bc. Michaela Procházková, 
Andrea Hacková, Mgr. Klára Vlčková, Mgr. Jan Pácha, Bc. Michaela Jindrová, Mgr. Petr Dušek.

Externí spolupracovníci v roce 2008:
MUDr. Ivana Kořínková, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, Mgr. Stanislav Karas, PaedDr. 
Vladimír Šik, Mgr. František Klepač, PaedDr. Michal Slavík, Monika Moravcová, Bc. Lenka Venclová, 
Jana Komínová.
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