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SPORTOVCI ROZDÁVALI RADOST D ĚTEM 
 
 
PRAHA – Na první adventní ned ěli 2. 12. 2012 uspo řádala sportovní agentura Czech 
Sport Group charitativní akci s názvem 1. Ro čník Mikulášského fotbalového turnaje 
Czech Sport Group. Akce se konala v hale Sportovníh o centra B ěchovice za ú časti 
dětí z dětského domova Dolní Po černice, FOD Klokánek Praha 4 – Chodov, Klokánek 
Hostivice a d ětských fotbalových mužstev FK Dukla Praha a FK Vikt oria Žižkov. 
Sportovní odpoledne p řišli také podpo řit profesionální sportovci. Svým exhibi čním 
vystoupením d ěti nadchnul vicemistr sv ěta 2012 ve flatlandu Dominik Nekolný. Na 
závěr celého programu dorazil za d ětmi i Mikuláš, čert a and ěl s bohatou nadílkou.  
 
 
Sváteční odpoledne strávilo sportem více než 50 dětí, rozdělených do 6 mužstev. Výhodou 
týmů tvořených dětmi z dětského domova Dolní Počernice a FOD Klokánků, oproti 
ostříleným a zkušeným mladým fotbalistům Dukly Praha a Viktorie Žižkov, bylo posílení o 
hráče z řad přítomných sportovců. Do jednotlivých bojů charitativního turnaje tak zasáhli 
např. Michal Beran, nejlepší český Freestylový BMX jezdec, snowboardista Jan Kaňůrek 
nebo tyčkařka Aneta Morysková. 
 
 
 „Duely v základních skupinách byly zajímavé a dramatické až do posledních minut“, řekl s 
úsměvem neúplatný a spravedlivý rozhodčí celého turnaje dvojnásobný mistr české ligy a 
bývalý ligový fotbalista Martin Zbončák. Před samotnými zápasy o celkové umístění, 
roztleskal halu a do varu dostal vicemistr světa 2012, mistr severní Ameriky, Německa a 
několikanásobný mistr ČR a SR ve flatlandu, Dominik Nekolný. Ten naprosto strhnul 
všechny přítomné svým „tancem na kole“ a láskyplným vztahem k dětem, které jej pak 
nechtěly pustit z parketu.  
 
 
Překvapení přišlo bezprostředně po vyhlášení výsledků turnaje, který celkově vyhrál jeden 
z týmu FK Dukla Praha. Světla v celém sále zhasla a děti s očekáváním ztichly. Mikuláš, čert 
a anděl dorazil. Čertův seznam hříšníků vyvolal zprvu rozpaky, ale do pekla si nakonec 
nikoho neodnesl, ba naopak všem dětem vykouzlil úsměv na tváři, když jim rozdával bohatou 
nadílku. Byla to neopakovatelná radost, rozdávat radost. 
 
 
Sportovní agentura Czech Sport Group tímto srdečně děkuje za laskavou podporu a pomoc 
Martinovi a Ivetě Zbončákovým. Naše díky bezesporu patří i partnerům akce, jimiž jsou 
společnosti: ORP Centrum, Meatfly, ZK Impex, Vans, Coffee Healthy Hybernia a Sportovní 
centrum Běchovice. Díky patří také sportovcům sportovní agentury Czech Sport Group a 
hlavnímu partnerovi akce, týmu extrémních sportovců Zabil.cz. 
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� Kontaktní údaje: 
 
  

Jakub Jirásek  
Generální ředitel 
 
Czech Sport Group 
Krakovská 7 
110 00 Praha 1 
Mobil: +420 774 335 543  
E-mail: jirasek@czechsportgroup.cz 
Http: www.czechsportgroup.cz 
 
 
 

� Krátké p ředstavení sportovní agentury Czech Sport Group 
 
Sportovní agentura Czech Sport Group byla vytvořena ve spolupráci s vrcholovými sportovci 
a olympioniky, zastupující jednotnou myšlenku nadstandardní podpory, speciálně vybraných 
služeb a přísunu nejnovějších technologií do řad sportovců po celé České republice. Tito 
sportovci společně vytváří a neustále rozšiřují komunitu sportovců, kterým se na území celé 
České republiky dostává péče pomocí 3-pilířového systému podpory, který tvoří: 
 

� Rozšířená zdravotní podpora 
� Marketing, média, PR a reklama 
� Finance, strategické plánování a podpora sponzoringu 

Značka Czech Sport Group nese myšlenku, zajistit sportovcům na jednom místě veškeré 
služby, potřebné k bezpečnému výkonu sportovní činnosti, marketingové podpoře, 
mediálnímu zviditelnění a finančnímu zabezpečení, jehož nedílnou součástí je i podpora 
sponzoringu, vyjednávání dotací, slev pro sportovní i mimo-sportovní aktivity, včetně nákupu 
zboží a služeb za zvýhodněné ceny. Samozřejmostí je plný manažerský servis, zastupování 
sportovců a široká škála konzultačních a poradenských činností. 

Vyhledáváme nejlepší podmínky pro podporu a rozvoj sportovní činnosti, směřující k 
vytvoření perfektního zázemí pro jakéhokoliv sportovce, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, 
výkonnost, zkušenosti, rizikovost, či náročnost provozovaného sportu – zkrátka neklademe 
žádné překážky! 

Neustále rozšiřujeme funkční servis, který sportovcům garantuje výhody během aktivní 
sportovní činnosti, ale také zajišťujeme možnosti uplatnění těchto sportovců po ukončení 
aktivní sportovní kariéry. 
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