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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 
21. 5. 2015 / Brno – Na Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně se poprvé v letošním roce uskutečnila pracovní 
schůzka vedení gymnázia a zástupců partnerských sportovních klubů. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámit 
zástupce klubů se změnami, možnostmi a úspěchy v oblasti vzdělávání a sportu na tomto brněnském gymnáziu a jeho 
investičními záměry. Ředitel gymnázia Mgr. Radek Klimeš spatřuje ve schůzce nejlepší možnost, jak prohloubit 
spolupráci školy a klubů.  
 
Brněnský volejbal zastupovali na schůzce Martin Gerža (Volejbal Brno) a Richard Wiesner (VK KP Brno), atletiku Petr 
Kotyza (VK Univerzita Brno) a Josef Sečkář (ACP Olymp Brno), plavání Zdeněk Tobiáš (KPSP Kometa Brno), triatlon 
Michal Kočař (Ekol Brno), basketbal Richard Fousek (BK IMOS Brno), gymnastiku Martin Vlk (Sokol Brno I), tenis 
Leoš Vanžura ml. (BLTC Brno). Za Českou unii sportů se setkání zúčastnil Jakub Koudelka a zástupce sportovních 
klubů doplnili poradce pro sport hejtmana Jihomoravského kraje Pavel Sázavský a bývalý ředitel gymnázia Vratislav 
Bartůšek.  
 
Nové logo, nový vestibul školy, novou koncepci o spolupráci, představu o vzájemné podpoře a prezentaci, jak na 
sportovištích, tak i ve škole, výhody studia na sportovním gymnáziu. To vše šéfům sportovních klubů představil ředitel 
gymnázia Radek Klimeš. Upozornil na výsledky studentů gymnázia v loňském školním roce, kdy získali 142 medailí 
z mistrovství republiky, a na fakt, že v současné době studuje na gymnáziu 99 reprezentantů České republiky.  
Připomněl také investice do budovy školy – zateplení, oprava fasády, žaluzie, nové učebny a vestibul, osvětlení, 
kuchyň, umyvadlové koutky a nastínil další investice, v rámci kterých se již letos v létě na sportovním gymnáziu 
připravuje rekonstrukce šaten a plánuje také rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace.  
 
Na řadu přišla i debata o financování sportovních gymnázií a jejich postavení v České republice. „Je jich patnáct a další 
dvě vznikají. To naše patří mezi tři nejlepší v republice. Proč? Nechceme se prezentovat jen výbornými sportovními 
výsledky, ale i výborným vzděláním, což se nám daří. Svědčí o tom i pětkrát větší zájem o studium, než jsme schopni 
kapacitně pokrýt,“ zmínil ředitel gymnázia Radek Klimeš. „Je potřeba, aby naši sportovní partneři měli zpětnou vazbu, 
aby pronikli do školního vzdělávacího programu, aby věděli, co obor sportovní příprava poskytuje za možnosti. 
Například termínované zkoušení, dělení předmětů, zabudování tréninkového programu studentů – až 18 hodin týdně - 
do školního rozvrhu,“ dodal ředitel gymnázia Radek Klimeš. 
 
Zástupci sportovních klubů pak při schůzce nejčastěji zmiňovali problém financování toho daného sportu, například 
drahý pronájem sportovišť. Ve spolupráci se sportovním gymnáziem vidí jen pozitiva, možnost rozvíjet sport a 
studentům dát šanci provozovat sport na vrcholové úrovni ve spojení s kvalitním vzděláním.  
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka „Botanka“ je jako střední článek pevně zachyceno ve struktuře českého sportu.  
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