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Založit tradici mezinárodního projektu, který každoročně svede 
do Prahy ke společnému sportování zástupce zaměstnanců  
a zaměstnavatelů. 
 
Navázat na zkušenosti z řady evropských zemí, kde firemní sport plní 
řadu pozitivních úloh: Stmeluje kolektiv, posiluje ducha fair-play, 
umožňuje navazovat nové osobní i obchodní kontakty v přirozeně 
neformálním sportovním prostředí. 
 
Podtrhnout význam sportu jako celospolečenského fenoménu  
– na rčení „ve zdravém těle zdravý duch“ se v posledních letech 
zapomíná. 
 
Představit Prahu, hlavní město České republiky, jako skvělého  
hostitele sportovně-společenských akcí, oceněného titulem  
Evropské hlavní město sportu 2016. 
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Disciplíny 

Zástupci firem/organizací a jejich týmy  
se mohou zúčastnit těchto sportů: 
 
Malá kopaná (5+1)  
 
Tenis – dvouhra, čtyřhra, mix 
 
Běh – 5 km (individuální závod)  
+ štafeta 4x1 km, smíšená 
  
Beach volejbal  
(4 hráči mix) 
 
Badminton, dvouhra, čtyřhra, mix 
 
Lezecká stěna 
 
Nohejbal (3 hráči) 
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Poplatky: 
 
Běh 5 km (individuální závod) + štafetový běh 4x1 km, 
smíšená družstva - 1000,- Kč  - poplatek za jednu osobu, 
zahrnuje účast v obou disciplínách  
 
Lezecká stěna, oba dny - 1000,- Kč 
  
Malá kopaná (tým tvoří 5 hráčů  + brankář, max. počet: 
12 hráčů na jeden tým) - 4500,- Kč  za celý tým 
 
Beach volejbal (4 osoby) - 2400,- Kč   
 
Tenis, dvouhra, čtyřhra (1 osoba) -  1100,- Kč   
 
Badminton – dvouhra, čtyřhra, mix (1 osoba) - 1100,- Kč 
 
Nohejbal (3 hráči)  -  1500,- Kč 
 
Všechny výše uvedené poplatky jsou za dvoudenní akci. 
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Účastnické poplatky akce České sportovní hry 2015 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: 
Účast ve zvolené sportovní disciplíně 
Občerstvení v průběhu akce 10. – 11. 9. 2015 
       1. den - teplý oběd 
       2. den - teplý oběd 
       čerstvé ovoce, zelenina, voda v barelech 
       po oba dny 
 
Účast na after party 
Vyhlášení vítězů 
Závěrečný raut 
 
 
Účastnický poplatek nezahrnuje: 
Ubytování (viz následují strana prezentace) 
 
Všechny disciplíny budou probíhat pod 
dohledem odborné a zdravotnické asistence 
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Ubytování 
Areál  Na Šancích, Praha 10, v těsné blízkosti areálu 

 

Chatky  - Cena: 250,- Kč/noc/osoba 

Kapacita na chatku: 4 osoby 

Kapacita: 30 osob 

www.nasancich.cz 

Hotel - Cena:   800,- Kč/noc/2 osoby 

         1200,- Kč/noc/3 osoby 

Kapacita: dvoulůžkový pokoj 

                  třílůžkový pokoj 

Kapacita: 60 osob 

www.nasancich.cz 

 

Hostel Milánská, Praha 10  

 Cena:  od 270,- Kč do 750,- Kč/noc dle typu pokoje/1-2 osoby 

           od 660,- Kč /1 noc/ studio/3-7 osob 

Kapacita: 25 - 30 osob 

www.ubytovani-milanska.cz/ 

 

Pro ubytování lze případně využít i Top Hotel Praha - www.tophotel.cz -  
(partnerský hotel v blízkosti areálu).  

 

Zájemci o ubytování , prosím kontaktujte Karla Bláhu  

karel.blaha@isc-sports.cz 
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 Doprovodný program 

Zábavné akce pro děti 
skákací hrad, tvůrčí a výtvarná dílna, lezecká stěna… 
  
Fotografický koutek 
 
Hudební klub s občerstvením  
 
Disco show DJ Mirka Riase 
 
Jarmark – nabídka sportovního zboží,  
produkty zdravé výživy, „kosmetický salon“ 
 
Autogramiáda známých sportovců – viz patroni akce  
 
Moderátorem akce je Aleš Valenta, olympijský vítěz 
v akrobatických skocích na lyžích, ZOH Salt Lake City 2002 
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Údaje o Vašem týmu prosím VYPLŇTE DO PŘILOŽENÉHO SOUBORU  
ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY – OBJEDNÁVKA 
a zašlete emailem: prihlaska@isc-sports.cz, či poštou.  
 
 
Kontakty pro dotazy a upřesňující informace: 
 
Karel Bláha 
I.S.C SPORTS, s.r.o. 
Turínská 1494/1, 109 00 Praha 9 
Email: info@isc-sports.cz; karel.blaha@isc-sports.cz 
 
 
Aleš Pospíšil 
CZECH TOP 100 
Na Zátorce 12, 160 00 Praha 6   
Email: ales.pospisil@czechtop100.cz 
 

 

 

Pod záštitou 

 Kontakty 
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Patroni akce České sportovní hry 2015 
 

 

 

Vladimír Šmicer  

Bývalý český fotbalový záložník, který se v roce 2005 prvním českým vítězem   

Ligy mistrů. V roce 2008 zvítězil v české anketě Fotbalista roku v kategorii 

Osobnost ligy. 

 

Bohdan Ulihrach  

Český profesionální tenista, který na okruh ATP nastoupil v roce 1993. První titul 
získal v červenci 1995 na turnaji v Praze, o tři měsíce později vyhrál druhý turnaj 
v Montevideu. 
 
Květoslava Pecková-Jeriová 
Je bývalou československou reprezentantkou v běhu na lyžích a trojnásobnou 
olympijskou medailistkou z let 1980 a 1984. Předsedkyně Českého klub fair play. 
 
Oldřich Svojanovský 
Český veslař, reprezentant Československa a olympionik, který získal stříbrnou  
a bronzovou medaili z Olympijských her v Mnichově v roce 1972. Předseda Českého 
klubu olympioniků. 
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Areál na Šancích 
Turínská 1494/1 
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy 
www.nasancich.cz 
 
Areál SK Horní Měcholupy 
Hornoměcholupská 300 
109 00 Praha 15 
www.skhornimecholupy.cz 
 
Areál Univerzity Karlovy 
VŠSK MFF Praha 
Bruslařská 10 
100 00  Praha 10 – Hostivař 
www.cuni.cz   
 
 

 

Místa konání akce České sportovní hry 2015 
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   Sdružení Czech Top 100 
  
  Od roku 1994 sleduje firmy, působící v České republice, a na základě objektivních     
  měřítek a ve spolupráci s uznávanými odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 
  100 nejvýznamnějších společností ČR. 
  
  Organizuje odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za účasti  
  renomovaných osobností z celé řady oborů, působících v ČR i v zahraničí. 
  Iniciuje a spoluorganizuje neformální společenská setkání významných osobností  
  ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních 
  a sportovních příležitostech v Praze i v krajích.  
   
  Vydává časopis CZECH TOP 100 FORUM s přílohou MAPA ÚSPĚCHU, která  
  je součástí multimediálního projektu, mapujícího nejvýznamnější firmy v ČR  
  za uplynulých 25 let. 
   
  www.czechtop100.cz 
 
 
 

 

  
 

Organizátoři akce České sportovní hry 2015 
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I.S.C. SPORTS s.r.o. 
 
Společnost působí na českém trhu od roku 1998 a je tak již osvědčeným hráčem  
s mnoha referencemi, jak od ryze českých, tak nadnárodních společností. 
Portfolio firmy je složeno především z nabídky služeb v oblasti zajišťování  
sportovních a společenských akcí na klíč v České i Slovenské republice. 
 
Již 18. rokem je pořadatelem největší halové fotbalové ligy firem ve střední Evropě    
Golden Tour. 
 
I.S.C. SPORTS je organizátorem Memoriálu Strýčka Jedličky a pravidelně 
se podílí na různých charitativních akcích. 
 
www.isc-sports.cz 
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RFK Invest a.s. 
 
Od roku 2003 je zaměřena na poskytování komplexního manažerského servisu,  
reklamy, marketingu, PR a sponzoringu. 
 
Je v úzkém spojení se špičkovými sportovními projekty a významnými osobnostmi. 
Soustřeďuje se také na zprostředkování poradenských služeb a koučinku. 
 
Spolupráci se společností RFK Invest, a.s. získáváte následující výhody: 
Zkvalitnění prezentace značky ve spojení se špičkovými sportovci a významnými  
sportovními akcemi v ČR. 
Komunikace s pozitivním dopadem na image společnosti. 
Flexibilní projekty, které lze připravit dle individuálních potřeb partnera. 
Akce s celostátním komunikačním dopadem v nejsledovanějších domácích médiích. 
Oslovení konkrétních cílových skupin a zajištění přímého propojení se zákazníky. 
Profesionální VIP servis – podpora klient a management relation. 
 

www.rfkinvest.cz 
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Záštita:                        Partnerství : 
 
 
 
 
 
Českomoravská konfederace odborových svazů                                                   Česká unie sportu    
 
 
 
 

 
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek      
 
 
 
 
 
 
 
Magistrát hlavního města Prahy        
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 Záštita a partneři akce České sportovní hry 2015 
 

Mediální partneři 
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