


VÍC NEŽ JEN SPORTOVCI
Celý život jsme zvyklí na sobě ve sportu pracovat, posouvat se, 

zlepšovat se. Naše zaměření se ale málokdy dostane za hranice našeho 

sportu. Pojďte s námi vystupovat z té pomyslné bubliny sportovní 

identity.  Společně se budeme posouvat i v dalších sférách našeho 

života a získávat tak znalosti a dovednosti, která Vám můžou pomáhat. 

A to jak během sportovní kariéry, tak i po jejím skončení. 





NAŠE PROČ

Vytváříme specifický program na míru pro sportovce, který umí 

mluvit Vaším jazykem.

Poskytujeme prostor, kde je možné 

otevírat diskuzi na těžká témata.

Pomáháme vzorům být ještě lepšími 

vzory.

Měníme zavedené pořádky, sportovec 

nemusí být jen sportovec.

Chceme vytvářet komunitu lidí, kteří se chtějí neustále 

posouvat a zlepšovat v různých sférách svého života.



VAŠE PROČ

Protože chcete posouvat svou kariéru na novou úroveň a 

zároveň se co nejlépe připravit na vše, co přijde pro ní.

Protože cítíte, že jsou ve sportu témata, která by se měli řešit, 

ale neexistuje pro to vhodný prostor. 

Protože chcete vystupovat za hranu své sportovní identity a 

rozšířovat si obzory i v dalších oblastech. 

Chcete vědět, jaké vlastnosti Vás sport naučil a jak je dál 

využívat i v dalších oblastech svého života a také ve Vaší další 

kariéře, která přijde po sportu. 



NAŠE CÍLE
Objevování a vytváření identit sportovců za 

hranou té sportovní

Měnit “problémy” na výzvy

a příležitosti rozvoje jak v průběhu kariéry, tak 

i po ní

Otevírat diskuzi na “palčivá” témata a 

přivádět do spotovního prostředí odborníky z 

jiných sfér

Přinášet do sportu principy

osobního rozvoje, fungování týmů

a leadershipu z byznysu





KLÍČOVÉ OBLASTI

Rozvoj za hranice sportovní 

identity. Vzdělávání, duální 

kariéra, osobní rozvoj, hledání 

silných stránek.

Při kariéře i po jejím skončení. 

Oblasti financí, práva a pojištění. 

Využití sportovního marketingu.

Sportovní psychologie, mentální 

koučink, zlepšování výkonu ve 

sportu i mimo něj.

IDENTITY SAFETYMENTAL
WELL-BEING



CO VÁS ČEKÁ

PRAVIDELNÉ AKCE

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITA

Čekají vás pravidelné online i offline přednášky, diskuze a workshopy na rozmanitou škálu témat v klíčových oblastech 

IDENTITY, WELL-BEING a SAFETY, vedené předními českými i zahraničními odborníky a šité na míru právě sportovcům.

Také můžete využívat k platformu pro svoje online 

vzdělávání kdykoliv vám na něj zbyde čas.

Je Vám k dispozici komunita obdobně smýšlejících 

lidí, pro které je růst denní chléb a máte neomezené 

možnosti, které taková komunita poskytuje. 
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