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Vážení partneři, podporovatelé, milí příznivci a přátelé,
do rukou se Vám dostává Závěrečná zpráva 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil
Open. Vy všichni, kteří jste ji obdrželi, jste svým dílem k letošním hrám buď nějak přispěli, nebo Vás nyní pro
spolupráci chceme oslovit.
Ve všech našich předchozích Závěrečných zprávách se opakuje slovní spojení výjimečný ročník. A já ho i
v této zprávě musím a chci použít.
A v čem byl výjimečný tentokrát? Vrátili jsme se po pandemii v plné síle. A nejen to. Vrátili jsme se daleko
větší. Větší tak, že jsme narazili na pomyslný početní strop účastníků. A aby STROP neznamenal pro mladé
sportovce STOP, potřebujeme právě Vás. S řadou věcí si poradíme, řadu věcí vymyslíme a většinu věcí
přijmeme jako výzvu, kterou zvládneme, ale bez Vás – silných partnerů, ale i bez Vás – neviditelných
pomocníků, naopak některé věci nedáme!
Ať už jste partneři současní, případně budoucí, děkujeme, že Vás téma mladých handicapovaných
sportovců zajímá a „Lítáte v tom s námi“.

Pavel Zbožínek
Prezident organizačního výboru Emil Open
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NADAČNÍ FOND EMIL A EMILOVA SPORTOVNÍ, Z. S.
Emilova sportovní, z. s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za
účelem podpory rozvoje pohybových aktivit osob se zdravotním
postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů.
Nadační fond tak rozšířil a zviditelnil svoji charitativní a sportovní
činnost.
Nadační fond Emil do dnešního dne podpořil přes 8000 individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho
základním posláním je být symbolem účinné pomoci mladým handicapovaným sportovcům, pomáhat jim v
rámci celé České republiky prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a
objevovat tolik důležitý vlastní smysl života.
Emilova sportovní, z. s. je pořadatelem Evropských her handicapované mládeže Emil Open, kterých se od
roku 2009 zúčastnilo přes 5 000 sportovců z 23 zemí Evropy.
V roce 2016 jsme byli vybráni jako pořadatel IWAS U23 World Games – Světových her handicapované
mládeže, kterých se zúčastnili sportovci z 30 zemí celého světa.
V roce 2021 jsme založili novou atletickou ligu Para Moravia Cup a vrátili tak do Brna po více jak 5 letech
para atletiku.
Emil je v komunitě handicapovaných známý především díky těmto pořadatelsky úspěšným sportovním
projektům, které vždy realizoval s vyrovnaným rozpočtem a má díky tomu zkušenosti s finančním i
projektovým vedením mezinárodně významných projektů.

POPIS EMIL OPEN 2022
Pořadatel:

Emilova sportovní, z. s. , IČ 067 07 785

Název projektu:

11. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Termín konání:

22. – 26. června 2022

Místo konání:

Brno

Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním, sportovním a společenským setkáním mladých
lidí se zdravotním postižením. Neustále vzrůstajícím počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem
sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.
Charakter:

evropský

Cílová skupina:

mládež se zdravotním postižením ve věku od 10 do 26 let
(tělesné, zrakové, sluchové, mentální a kombinované postižení)

Sportovní odvětví:

atletika, plavání, boccia, bocce, stolní tenis, lukostřelba, cyklistika
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Kategorie:
Open kategorie byla určena všem jedincům z cílové skupiny – začínajícím i pokročilým sportovcům bez
ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrováni ve sportovních klubech, bez podmínky registrace v národní
či mezinárodní federaci. Soutěžilo se podle modifikovaných mezinárodních pravidel, která byla uzpůsobena
dané sportovní úrovni. Tato kategorie dala možnost mládeži se zdravotním postižením, která teprve začíná
sportovat nebo sportuje rekreačně, setkat se ve „velkém světě sportu“ se svými vzory.
Kategorie Mixed představovala zvláštní program určený pro společné aktivity handicapovaných a
intaktních sportovců a podílela se tak na inkluzivním poslání her.

Místo konání akce
Tradičním místem pro konání her bylo město Brno, které nabízí, i díky spolupráci s univerzitním
prostředím, vhodná bezbariérová sportoviště a ubytovací kapacity:
•

atletika, bocce, lukostřelba, cyklistika – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem,

•

plavání – Sportovní a rekreační areál Kraví hora,

•

boccia, stolní tenis – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.

Financování her
Emil má stálé partnery, kteří se aktivně zapojují do projektu, a to převážně formou materiální nebo
technické pomoci. Dále je podporován širokou veřejností, která se do projektů zapojuje v rámci
dobrovolnictví.
Hry jsou financovány především z veřejné podpory poskytované formou dotací a sponzoringu
soukromých společností. Charakter akce je neziskový, s cílem finančně nezatěžovat handicapované účastníky.

Hlavním posláním projektu je:
✓

možnost porovnat síly v různých sportovních disciplínách a seznámit se se sportem na vyšší úrovni.
U většiny zúčastněných se jedná o první kontakt se sportovci z jiných zemí a se soutěžením na
mezinárodní úrovni. Díky intenzivnímu sportovnímu zážitku podpořily hry nejen tělesný, ale i
osobnostní rozvoj handicapovaných účastníků v evropském měřítku. Kromě sportovního klání se jedná
převážně o příležitost přátelského setkání mladých lidí s handicapem z různých evropských zemí,

✓

umožnit amatérským handicapovaným sportovcům zúčastnit se závodů a setkat se tak se vzory z řad
výkonnostních sportovců. Velký motivační potenciál má účast týmů z mnoha zemí Evropy a příležitost
získat veřejné ocenění vlastních výkonů,

✓

maximální podpora sociální inkluze dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, a to prostřednictvím
sportovních aktivit určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a intaktních osob (kategorie
Mixed). Dalším výrazným prvkem podporujícím sociální začlenění je aktivní zapojení dobrovolníků z řad
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žáků a studentů běžných škol do organizace her, přičemž od roku 2020 se dobrovolnictví na Emil Open
řadí do praxí Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity,
✓

přiblížení sportu handicapovaných široké veřejnosti s cílem odbourávat předsudky a bariéry. Zdravotní
handicap má v České republice přes milion obyvatel. Toto téma často není ze strany veřejnosti vnímáno
pozitivně a není mu věnována dostatečná pozornost. Především u poúrazových zranění má sport a
celková aktivní rehabilitace významný podíl na psychickém i fyzickém stavu handicapovaného jedince.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR EMIL OPEN 2022
Pavel ZBOŽÍNEK, prezident
Vojtěch KOCŮREK, viceprezident
Hana VÁLKOVÁ, sportovní ředitelka
Ředitelé sportů:
Petr KOTYZA ml., atletika
Petr VAJDA, plavání
Alena SKOTÁKOVÁ, bocce
Radek PROCHÁZKA, boccia
Pavel VACENOVSKÝ, stolní tenis
Jakub VÁLEK, cyklistika
Šárka Pultar MUSILOVÁ, Martin BARTOŠ, lukostřelba
Manažeři:
Dana KOČIŠOVÁ, ubytování a strava
Kamila ZOUHAROVÁ, doprovodný program
Adam KYSELICA, dobrovolníci
Timofei TONKIKH, doprava
Michal JILKA, sociální sítě
Koordinátoři sportovišť:
Kamila HABROVÁ, atletický stadion VUT
Kristýna BERÁNKOVÁ, tělocvičny a hala FSpS MU
Martin ŘEHOLA, sportovní areál Kraví hora
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ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ A ORGANIZACE
Po dvou letech, kdy účast nebyla ovlivněna pandemickou situací, došlo k výraznému navýšení zájemců o
Emil Open. V 1. kole přihlašování se registrovalo neuvěřitelných 968 účastníků z 16 zemí Evropy. Po 2. kole
jsme evidovali bezmála 900 závazných přihlášek a na hry v termínu od 22. do 26. června dorazilo téměř 800
účastníků z 15 zemí Evropy! Podívejte se, které organizace nebo jednotlivci dorazili z níže uvedených zemí.
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NEŽ JSME ZAHÁJILI EMIL OPEN…
POMOCNÁ RUKA V TĚŽKÉ DOBĚ
Hned po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině jsme kontaktovali naše tamní kamarády a nabídli
jim odjezd do Brna. Začátkem března jsme jeli pro první skupinku. Celkem se nám podařilo vytvořit trvalé
zázemí pro 24 z nich.
PLAVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Dva týdny před zahájením Emil Open nás sami oslovili další ukrajinští kamarádi, tentokrát z týmu
DUSSCHI, s prosbou o umožnění plaveckého soustředění. Neváhali jsme a týden před Emil Open se tak z
různýchmíst Evropy sjeli do Brna nevidomí plavci s doprovodem. Postarali jsme se o jejich ubytování a stravu
a díky městské společnosti STAREZ – SPORT, a.s., jsme pro všechny získali i bezplatné vstupy do bazénu za
Lužánkami.
Naše pocity z aktuální situace jsme vyjádřili i ve VIDEU, ohlašující letošní ročník.

MEMORANDA O SPOLUPRÁCI
I letos se nám podařilo prohloubit některá partnerství a podepsat Memoranda o spolupráci.
Jihomoravský kraj
Podpora Jihomoravského kraje je pro Emil Open klíčová. Moc nás proto těší, že jsme byli vybráni mezi
podporované akce a kraj s námi uzavřel tříleté Memorandum o spolupráci, které nám zajišťuje finanční
podporu následujících ročníků. Podívejte se na REPORTÁŽ.
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SAKO Brno
Sako Brno se řadí mezi naše partnery od samého počátku Emil Open. Letos dokonce převzalo roli
generálního partnera. Partnerství a budoucí podporu jsme stvrdili podpisem s předsedou představenstva
Filipem Ledrem. Podívejte se na REPORTÁŽ.

ANONCE EMIL OPEN
Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje
Atraktivně a s humorem – tak by se dala shrnout video pozvánka hejtmana Jihomoravského kraje. Ten si
ani letos neváhal udělat sám ze sebe srandu a pozvat originálním způsobem účastníky na Emil Open. A to, že
se mu to podařilo, můžete vidět v tomto – VIDEU.
Filip Leder – předseda představenstva SAKO Brno a.s.
SAKO Brno, jako generální partner letošního ročníku Emil Open, nemohlo chybět a n i u pozvání do
Brna. Jaký vzkaz poslali jeho zástupci účastníkům Emil Open? Podívejte se na VIDEO.
Hands Dance & Jaroslav Suchý – radní města Brna pro sport
Pozvání v netradičním stylu připravila skupina Hands Dance společně s Jaroslavem Suchým. Pozvánka
vznikla jako mluvené slovo se znakovou řečí a propojena byla i s tanečním vystoupením. Skupina Hands
Dance totiž skrze Flash mob přitáhla velkou pozornost jak na své vystoupení, tak na blížící se evropské hry.
Podívejte se na VIDEO s pozvánkou a na celý FLASH MOB.

Vyzkoušeli jsme i náš první podcast
Vojtěch Kocůrek a Kamila Zouharová z organizačního týmu Emil Open se zúčastnili natáčení podcastu
Ligy vozíčkářů, kde diskutovali nejen o sportu handicapovaných. Natáčeli ve studiu Vokál v prostorách
Hvězdárny a planetária na Kraví hoře. Poslechněte si PODCAST.
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A JAKÝ BYL LETOŠNÍ EMIL OPEN? - VIDEO

PROGRAM
11. EVROPSKÉ HRY HANDICAPOVANÉ MLÁDEŽE EMIL OPEN
Brno, 22. – 26. 6. 2022

1. DEN | středa 22. června | DEN ZAHÁJENÍ
11:00 – 13:00 Začínáme!
Program: Průvod bubeníků Batala Boom centrem města.
13:00 – 13:30 Tisková konference
Místo: nádvoří Nové radnice, Dominikánské nám. 1
Program:
Příchod organizátorů Emil Open za doprovodu bubeníků Batala Boom, přivítání představiteli
města Brna.
Tisková konference u příležitosti zahájení Emil Open
Vystoupení skupiny Hands Dance
16:00 – 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál
Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Program:
Slavnostní nástup, průvod vlajkonošů; představení týmů; zdravice oficiálních hostů; sliby
sportovců, trenérů a rozhodčích; oficiální zahájení her.
18:30 – 19:15 Číše vína na pozvání primátorky města Brna
Místo: Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Husova 14
Program: Setkání partnerů, podporovatelů a hostů 11. ročníku
19:30 – 20:30 Benefiční show Z očí do očí s Janem Krausem
Místo: Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Husova 14

2. DEN | čtvrtek 23. června | SPORTOVNÍ DEN
10:00 – 15:00 Přijďte podpořit naše sportovce a podívat se na jejich skvělé výkony!
Atletika, bocce, cyklistika, lukostřelba – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Plavání – Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Boccia, stolní tenis – Fakulta sportovních studií MU
Kemp pro nováčky v ragby vozíčkářů – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
17:00

Doprovodný program pro účastníky (předjednaný individuální)
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3. DEN | pátek 24. června | SPORTOVNÍ DEN | MEDAILOVÉ CEREMONIÁLY |
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
10:00 – 15:00 Přijďte podpořit naše sportovce a podívat se na jejich skvělé výkony!
11:00 – 15:00 Medailové ceremoniály
Atletika, bocce, cyklistika, lukostřelba – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Plavání – Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Boccia, stolní tenis – Fakulta sportovních studií MU
Kemp pro nováčky v ragby vozíčkářů – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
15:00 – 16:00 Juniorský pohárek
Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Program: Vložený závod pro kategorii 6+
19:00 – 21:00 Slavnostní ukončení 11. ročníku
Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Program: Slavnostní zakončení s doprovodným programem, diskotéka.

4. DEN | sobota 25. června | BRNO NÁS BAVÍ | Para Moravia Cup
10:00 – 15:00 Doprovoďte naše sportovce a ukažte jim Brno!
Program: doprovodný program pro účastníky (organizovaný pořadatelem i předjednaný
individuální)
10:00 – 12:00 Hvězdné dopoledne s Emilem
Místo: Hvězdárna a planetárium Brno
Program:
Den otevřených dveří na Hvězdárně s doprovodným programem SAKO Brno, Para Centrum Fenix,
Liga vozíčkářů, Fakulta sportovních studií MU a dalších.
10:00 – 14:00 Lednicko-valtický areál
10:00 – 14:00 Aqualand Moravia
10:00 – 15:00 Para Moravia Cup
Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Program:
Ligové kolo “ O pohár primátorky města Brna“ - para atletický sankcionovaný závod ve
vrhačských disciplínách

5. DEN | neděle 26. června | ODJEZDY
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PŘEDSTAVENÍ SPORTŮ
ATLETIKA (Open, Mixed)
Atletika představuje základní sportovní odvětví, čítající sportovní disciplíny jako běh a jízda na vozíku
(50–800 metrů), skok (z místa a s rozběhem), hod (míčkem a mini oštěpem) a vrh koulí. Do mixed kategorie
byla opět začleněna také štafeta 4x100 m. Již po jedenácté se atletická soutěž uskutečnila ve Sportovním areálu
VUT v Brně Pod Palackého vrchem.
Ředitelem soutěže se stal již tradičně Petr Kotyza z VSK Univerzita Brno a Fakulty sportovních studií MU.
Role ambasadora se již potřetí chopil paralympionik Aleš Kisý, medailista z Tokia.

PLAVÁNÍ (Open)
Plavání se na Emil Open stává stále více populárním sportem. Letos se přihlásilo 155 plavců! Vzhledem
ke kapacitě bazénu na Kraví hoře jsme museli upravit harmonogram závodu a plavce rozdělit do dvou skupin.
Vypsány byly tradiční plavecké styly prsa, kraul a znak na vzdálenost 25, 50 a 100 metrů.
Závody byly opět v režii ředitele Petra Vajdy, zastupujícího Fakultu sportovních studií MU. Plavce i letos
přijel podpořit dlouhodobý ambasador, několikanásobný paralympijský medailista a čerstvý mistr světa,
Arnošt Petráček.

BOCCE (Open, Mixed)
Na stadionu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se uskutečnila soutěž v bocce, sportu podobném
francouzskému petaque a primárně určeném mentálně postiženým sportovcům. Sportovní formát byl opět
Open a Mixed. Již popáté se role ředitelky zhostila Alena Skotáková z Fakulty sportovních studií MU.
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BOCCIA (Open)
Fakulta sportovních studií MU nám i letos umožnila využit halu míčových sportů, ve které jsme pod
vedením ředitele Radka Procházky uspořádali turnaj v boccie. Jednalo se opět o variaci pétanque, ovšem pro
osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Otevřeny byly kategorie BC1, BC2 a BC3, celkem se
boccii zúčastnilo 24 sportovců z 5 zemí.
Jedinečnost turnaje letos vytvořil ambasador, zlatý paralympionik z Tokia Adam Peška, který sportovce
po celou dobu turnaje podporoval, motivoval a předával jim své zkušenosti.

STOLNÍ TENIS (Open, Mixed)
Také pro turnaj ve stolním tenisu jsme využili vyhovující zázemí Fakulty sportovních studií MU.
V prostorách tělocvičny se ve čtvrtek zápolilo v kategorii Open a v pátek za účasti dobrovolníků i
v kategorii Mixed. Sportovci z České republiky, Lotyšska a Chorvatska soutěžili pod dozorem ředitele Pavla
Vacenovského vyřazovacím způsobem každý s každým.
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LUKOSTŘELBA (Open, Mixed)
Poprvé se na Emil Open představila lukostřelba. Iniciátorem herního systému a ambasadorkou se stala
dvojnásobná paralympijská medailistka Šárka Pultar Musilová, ředitelem sportu pak paralympionik Martin
Bartoš.
Lukostřelba probíhala v prostranství Sportovního areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem, přičemž
herní systém umožnil účast sportovcům se všemi typy zdravotního postižení, vyjma zrakového. Díky užití tzv.
larp, neboli bezpečných šípů, bylo eliminováno riziko zranění a zúčastnit se tak mohli i sportovci s
mentálním postižením.
Sport byl vypsán jako řádný a současně jako tzv. klinika neboli ukázkový. Lukostřelbu si během her
vyzkoušelo více než 20 sportovců!

CYKLISTIKA (Open, Mixed)
Cyklistika byla druhým premiérovým sportem Emil Open. Využita pro ni byla in-line dráha ve Sportovním
areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Byla zpřístupněna sportovcům se všemitypy zdravotního postižení
díky zápůjčce horských kol od společnosti CYKLOSPECIALITY s.r.o., tandemových kol od TyfloCentrum Brno,
o.p.s. a SONS ČR, z. s. a hand biků od střediska Teiresiás MU a SK Kociánka.
Stejně jako při lukostřelbě byl i zde vypsán řádný závod s navazující klinikou, během které si mohla řada
sportovců soutěžících v jiném sportu nebo dobrovolníků vyzkoušet speciálně upravená kola.
Ambasadorem se stal úspěšný dráhový cyklista a reprezentant České republiky Tomáš Bábek. V pozici
ředitele sportu se představil Jakub Válek.
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JEDNOTLIVÉ DNY EMIL OPEN
DEN PRVNÍ – VIDEO
V duchu očekávání, upoutání pozornosti a hlavně zahájení Emil Open se nesla středa 22. června. Již od
rána probíhaly příjezdy účastníků, ubytování, registrace a přípravy na slavnostní zahajovací ceremoniál.
Oběd s ambasadory Emil Open za účasti předsedy Českého paralympijského výboru
Ambasadorství je důležitá součást Emil Open. Zejména pro sportovce, kterým přivádíme vzory, ale i pro
zviditelnění naší akce a tématu sportu handicapovaných jako takového. Proto byl zorganizován společný oběd
s krátkou diskusí o vývoji para sportu za účasti předsedy ČPV Zbyňka Sýkory a ambasadorů jednotlivých
sportů s doprovodem – Adama Pešky a Radka Procházky (boccia), Aleše Kisého (atletika), Arnošta Petráčka
(plavání), Tomáše Bábka (cyklistika). Za vedení Emil Open byli přítomni Pavel Zbožínek, Vojtěch Kocůrek a
Hana Válková.

Průvod bubeníků Brnem
Vzbudit pozornost bylo důležitou součástí úvodního dne. Tento rok se do Brna vrátila rakouská skupina
bubeníků Batala Boom a rozhodně nešli přeslechnout! Průvod odstartoval v 11 hodin a ve 13 hodin byl
ukončen před nádvořím Nové radnice na Dominikánském náměstí.

Tisková konference
Na nádvoří Nové radnice proběhla po 13 hodině tisková konference navazující na jednání městského
zastupitelstva. Za přítomnosti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a senátora Romana Krause promluvil
také předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Představeni byli i sportovní ambasadořia
vedení Emil Open. Tiskovou konferenci doprovodila svým vystoupením bubenická skupina Batala Boom a
Veronika Slámová, členka taneční skupiny Hands Dance.
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Slavnostní zahajovací ceremoniál
Již před 16. hodinou hosté a partneři Emil Open přihlíželi řazení více než osmi set členného průvodu se
státními vlajkami zúčastněných zemí. Celkem 80 organizací, sportovních klubů a výprav se po vyzvání
moderátorské dvojice Kateřiny Nekolné a Aleše Kisého vydalo směrem k hlavní tribuně, aby po průchodu
slavobránou SAKO Brno hrdě prezentovali svou účast na Emil Open. Již tradičně byl celý průvod streamován
televizí Junior na Facebooku.

Na slavnostní nástup a představení jednotlivých zemí navázalo oficiální zahájení. Všechny přítomné
přivítali postupně primátorka hostitelského města Brna Markéta Vaňková, z pověření předsedy Senátu
Parlamentu České republiky přivítal účastníky i Roman Kraus, předseda senátního Výboru pro zdravotnictví,
dále hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek,
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předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora a ambasadoři Emil Open Aleš Kisý, Arnošt
Petráček, Adam Peška a Tomáš Bábek, za organizátory pak prezident Emil Open Pavel Zbožínek.

Po přivítání sportovců a zdravicích hostů následovala důležitá část – složení slibů zástupců sportovců,
trenérů a rozhodčích. Poté již nic nebránilo tomu, aby byl 11. ročník prezidentem her prohlášen za zahájený.

Následovala státní hymna doprovázená překladem ve znakové řeči v podání Veroniky Slámové ze
skupiny Hands Dance. Chybět nemohlo také předání narozeninového dortu, který letos obdržela 13letá
sportovkyně Nela Zdenka Krupier a krátké vystoupení skupin Dance Monkey, A proč ne? a Line Dance.
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Číše vína na pozvání primátorky města Brna
Na pozvání primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové proběhla v prostorách
Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně Číše vína pro partnery a podporovatele Emil Open.
Klavírní doprovod obstaral Tomáš Vrtek, vinný servis Vinařství Kopřiva a ovocný bar LUNYS CZECH.
Vystoupila také skupina Hands Dance a představena byla Anička, 13letá sportovkyně na vozíku, které byl
věnován výtěžek z následující Benefiční show Z očí do očí s Janem Krausem.
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Benefiční show „Z očí do očí s Janem Krausem“
Benefiční show je již neodmyslitelně spojena se středečním oficiálním programem Emil Open. Letos
zavítala do prostor Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které se stalo hlavním dějištěm programu pro
podporovatele akce.

Večer uvedl Stanislav Cigánek, který v Emilovi působí od jeho založení. Součástí večera bylo také předání
voucheru na týdenní rehabilitační pobyt v hodnotě 1 475 € od slovenských organizací Asociácia pomoci
postihnutým APPA a HENDI CENTRUM s.r.o.
V své show představil Jan Kraus zaplněnému sálu čtyři hosty – Zbyňka Sýkoru, předsedu Českého
paralympijského výboru, Tomáše Bábka, reprezentanta v dráhové cyklistice a zástupkyně skupiny Hands
Dance Radku Kulichovou a Veroniku Slámovou.
Celá show byla opět překládána do znakové řeči a vysílána živě – podívejte se na Live stream.
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DEN DRUHÝ – VIDEO
Na třech zaplněných sportovištích byl přesně v 10 hodin oficiálně zahájen první sportovní den.
Celkemv sedmi sportech – atletice, bocce, boccii, plavání, stolním tenise, lukostřelbě a cyklistice odstartovalo
opravdové sportovní klání, vše za dozoru rozhodcovských sborů a za pomoci desítek dobrovolníků.
Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Stadion VUT letos poprvé hostil kromě atletiky a bocce také lukostřelbu, cyklistiku a kemp v ragby
vozíčkářů! Přítomen byl po celou dobu ambasador atletiky, bronzový paralympionik z Tokia Aleš Kisý.
Veškeré dění skvěle komentovala moderátorka Kateřina Nekolná.

Účast na stadionu byla rekordní a do sportovního klání se zapojilo přes 300 mladých sportovců!
Sportovní ředitelé se pod dozorem sportovní ředitelky Emil Open Hany Válkové postarali o hladký průběh
všech soutěží. Jednotlivé sporty měli na starost Petr Kotyza (atletika), Alena Skotáková (bocce), Jakub Válek
(cyklistika), Martin Bartoš (lukostřelba), Aleš Kisý (ragby vozíčkářů).

Hala míčových sportů – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Turnaje v boccie se letos zúčastnilo 24 sportovců, kteří soutěžili v kategoriích BC1, BC2 a BC3. Radek
Procházka (ředitel sportu) letos přivítal na turnaji v hale FSpS MU také vzácného hosta Adama Pešku, zlatého
paralympionika z Tokia, který po celý den trénoval se sportovci a motivoval je tak k těm nejlepším výkonům.
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Jen o pár metrů dál ve vedlejší tělocvičně zahájil Pavel Vacenovský (ředitel sportu) turnaj ve stolním
tenise. Druhý den proběhly soutěže OPEN, včetně medailových ceremoniálů. Zúčastnili se jich již tradičně
sportovci z Česka, Chorvatska a nově také Lotyšska.

Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Plavání bylo rozděleno do dvou dnů s dopoledními rozplavbami, kvalifikací a odpoledním finále.
Zahájení se poprvé ujala Kamila Zouharová, manažerka doprovodného programu, společně s dvojnásobným
paralympijským medailistou Arnoštem Petráčkem. Ten se po oba dny plně věnoval všem plavcům,
podporoval je nejen předáváním cenných rad a zkušeností. Sportovním ředitelem plaveckých závodů byl již
tradičně Petr Vajda.

Nové možnosti přeshraniční spolupráce Česka a Slovenska v oblasti para sportu otevřelo setkání, během
kterého zástupci slovenských organizací Asociácia pomoci postihnutým – APPA a HENDI CENTRUM s.r.o.
podepsali s Nadačním fondem Emil a s Emilovou sportovní, z.s. čtyřstranné Memorandum o spolupráci se
záměrem propojit cílovou skupinu tělesně postižených a přivést je ke sportu. Podívejte se na REPORTÁŽ.
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DEN TŘETÍ – VIDEO
Pátek, čili den třetí, se nesl ve znamení finálových závodů, medailových ceremoniálů. Emoce byly
všudypřítomné. Nadšení, radost, hrdost. To vše bylo možné vyčíst z tváří sportovců při obdržení medailí,při
vylepšení sportovního výsledku nebo podporování kamarádů z týmu. Celkem bylo letos rozdáno
neuvěřitelných 210 sad medailí!
Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
V atletice se v počtu medailí nedařilo zahraničním sportovcům držet krok s tuzemskými sportovci, kteří
si odvezli 59 zlatých medailí! Další v pořadí následovala polská delegace se ziskem 9 zlatých medailí. Ani
ostatní týmy však neodjely s prázdnou a medaili si odvezl takřka každý. A o to na Emil Open jde – motivovat,
podporovat a vytvářet příležitosti a startovní můstek pro sportování na výkonnostní až reprezentační úrovni.

O celkem 27 medailí v duchu fair play soutěžili sportovci z Česka, Bulharska, Polska a Lotyšska. V OPEN
párech byly hry velice vyrovnané, v MIXED kategorii předvedli své zkušenosti sportovci z Bulharska a odvezli
si jak zlato, tak bronz. Celkem se tohoto klání zúčastnilo 42 sportovců.
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Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Na letošní plavecké závody se přihlásilo těžko uvěřitelných 155 plavců z 11 zemí! Počet sad medailí se
tak letos vyšplhal až k číslu 70, přičemž nejvíce zlatých ve čtvrtek získala velice těsně Česká republika (11),
následovaná plavci z Ukrajiny (10). V pátek dominovali tuzemští borci se ziskem 14 prvních míst.

Hala míčových sportů – Fakulta sportovních studií MU
Páteční medailové zápolení ukázalo úžasné sportovní nadšení, soustředění sportovců, ohromující výkony
i spoustu emocí! Vyvrcholením pátečního dne bylo exhibiční utkání v boccii paralympioniků Adama Pešky a
Radka Procházky, kterého po dvou prohraných hrách vystřídala letošní tvář Emil Open Anička Jurošková.
Jako každý rok i letos přišel sportovce podpořit proděkan FSpS MU Oldřich Racek.

Plná tělocvična soutěžících sportovců, dobrovolníků a asistentů. Takový byl páteční stolní tenis!
Kategorie MIXED, ve které společně soutěží sportovci s intaktní veřejností, se dočkala velkého úspěchu, řady
skvělých výkonů a upřímných úsměvů. Rozdáno bylo celkem 22 medailí!
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Ukončovací ceremoniál
Úderem 19. hodiny byl zahájen slavnostní ukončovací ceremoniál. Organizační tým, účastníci,
dobrovolníci – ti všichni se naposledy společně sešli na stadionu Pod Palackého vrchem, aby si užili poslední
společné chvíle strávené na sportovišti a ukončili sportovní část Emil Open. Nechybělo poděkování všem,
kteří se podíleli na jeho již 11. ročníku. Standing ovation patřil všem!
Završení dalšího úspěšného ročníku letos společně moderovali prezident Pavel Zbožínek a Vojtěch
Kocůrek, viceprezident Emil Open, v premiéře jako tlumočník do angličtiny. Oba poděkovali celému týmu,
partnerům a podporovatelům, dobrovolníkům a v neposlední řadě také všem sportovcům a jejich doprovodu
za úžasné výkony. Na pomyslné podium organizátoři také přizvali zástupce ambasadorů Arnošta Petráčka s
Adamem Peškou, za rozhodčí pak Radka Procházku.

Ukončení bez kultury by nebylo možné, a proto již tradičně vystoupil Samuel Rychtar, který všem
přítomným zazpíval své nové písně. Po Samovi následovala již velmi očekávaná a oblíbená diskotéka. Na
památku nemohla chybět společná fotka přítomných.
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DEN ČTVRTÝ - VIDEO
„Brno nás baví“ – to je název sobotního doprovodného programu, který už dávno není jen o Brnu, ale o
celé jižní Moravě.
Doprovodný program přitom není jen o organizovaném programu, ale i možnostech individuálních
návštěvrůzných atrakcí a míst v průběhu her. Účastníci se mohli vydat například do brněnské ZOO, navštívit
výstavy a instalace Moravského zemského muzea a Moravské Galerie nebo se podívat do brněnského
podzemí, vylézt na radniční věž a užít si komentovanou prohlídku Brna. Jsme rádi, že jsme letos přivítali mezi
partnery i Muzeum města Brna, které nabídlo našim účastníkům prohlídku autíček na hradě Špilberk, a již
tradičně jsme měli možnost návštěvy motýlího domu Papilonia nebo Bruno Family Park.
O sobotní organizovaný program je tradičně velký zájem. Letos se do Aqualandu Moravia vypravilo
celkem 74 účastníků, kteří si tak užili slunného počasí v bazénech a plno zábavy na toboganech a dalších
vodních atrakcích.

Velkou radost máme z nového partnerství Lednicko-Valtického areálu. Účastníci absolvovali prohlídku
zámku a dozvěděli se mnoho zajímavostí, které jeho reprezentační sály nabízely. Následnou procházku přes
areál zakončili plavbou lodí, ze které se mohli podívat na park z vodní hladiny.

Letos jsme s našimi partnery uspořádali pro účastníky Emil Open, ale i pro veřejnost, Hvězdné dopoledne
s Emilem. Celkem 7 organizací si připravilo dopoledne plné zábavy a spousty zajímavostí. ParaCENTRUM
Fenix roztáhlo svůj koberec na curling, nechyběly dovedností soutěže a střelba na basketbalový koš.
Organizace spojující studenty medicíny IFMSA přijela se svým program Nemocnice pro medvídky,
preventivními programy a ukázkami samovyšetření pro děti i dospělé. SAKO Brno se postaralo o závody
vpopelnicích a přivezlo ukázat i svůj KUKAVŮZ. Díky partnerství se STAREZ BRNO se mohly děti vydovádět
ve skákacím hradu, Liga vozíčkářů zase připravila slalom na handbiku. Jsme moc rádi, že se do programu
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zapojili i Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, který prezentoval výbavu hasičského vozu, ale i
preventivníprogram.

Doprovodný program nebyl jen o zábavě. Pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové
jsme uspořádali první kolo nové atletické ligy Para Moravia Cup – REPORTÁŽ. Brněnský mítink O pohár
primátorky města Brna jsme účastníkům Emil Open nabídli jako možnost podívat se na výkonnostní sportovce
ve vrhačských disciplínách. Připomeňme si atmosféru závodů na AFTERMOVIE.
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PODĚKOVÁNÍ
Jak bylo zmíněno v úvodu Závěrečné zprávy – bez Vás by to nešlo a díky Vám jsme schopni přijímat stále
nové a nové výzvy.
Druhy pomoci a partnerství mohou být různé. A ty naše jsou opravdu pestré, a proto Vám všem patří velké
DĚKUJEME!
DĚKUJEME všem ústavním činitelům, zástupcům krajů, měst a institucí, že poskytnutím záštity dodávají
vážnost nám, našim hrám, ale především snažení našich sportovců, jejich trenérům, pedagogům či rodičům.
DĚKUJEME všem 11 krajům (stále jen), které finančně přispěly na ubytování a stravu svých účastníků,
v čele s Jihomoravským krajem, který je tradičně našim významným podporovatelem.
DĚKUJEME statutárnímu městu
městských společností

Brno jako největšímu finančnímu podporovateli, včetně jeho

SAKO Brno a Teplárny Brno za finanční podporu a zapojení, ale i Dopravní

podnik města Brna za přepravu našich účastníků, společnosti STAREZ – SPORT za spolupráci a TIC
Brno za pomoc s doprovodným programem.
DĚKUJEME

Masarykova univerzita za silné partnerství a speciálně její Fakulta sportovních

studií, která je odborným garantem sportovní části Emil Open. Důležité je pro nás i zapojení studentů jako
dobrovolníků.

DĚKUJEME společnostem ČEPS, která je našim dlouhodobým hlavním partnerem, NDC ICT

Solutions, která nám od roku 2016 zajišťuje IT řešení her, LUNYS CZECH, která nám tradičně po
celou dobu her dodává čerstvou zeleninu a ovoce, Coca-Cola HBC, která nám zajišťuje pitný režim,
společnostem AGROTEC, díky které jsme měli čím jezdit, nebo Narrative Media, která nám začala
pomáhat s marketinkem.
DĚKUJEME firemním partnerům za zapojení svých zaměstnanců –

Comdata, Zebra, AT&T, KBC,

LEAR, Narrative Media, Kyndryl, IMPACT HUB|Brno.
DĚKUJEME Základní škole Horácké náměstí za opětovné zapojení studentů jako dobrovolníků.
DĚKUJEME za mediální partnerství Deník Rovnost, Česká televize, Český rozhlas, Rádio Krokodýl,
Magazín Vozka, společnosti LESENSKY.CZ a především

Televize Junior za celou řadu reportáží a live

streamů.
DĚKUJEME v neposlední řadě našim partnerským organizacím Lize vozíčkářů z.ú., ParaCENTRUM Fenix,
z. s., Centru Kociánka, TyfloCentrum Brno o.p.s., Sportovnímu klubu Kociánka Brno z.s., Captains – Wheelchair
rugby teamu, Taneční skupině Line dance, „A proč ne“ - taneční skupině Střední školy F.D. Roosevelta Brno,
zpěváku Samuelu Rychtarovi a všem, kteří se na realizaci 11. Emil Open podíleli.
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ZÁŠTITY
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Petr Fiala, předseda vlády České republiky
Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Vítězslav Schrek, hejtman kraje Vysočina
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Vít Šimral, radní hlavního města Prahy
Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity v Brně
Jan Cacek, děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury
Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru

29
Pořadatelem Evropských her handicapované mládeže Emil Open
je Emilova sportovní, z.s., www.emilova-sportovni.cz

Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
IČO 067 07 785

22. – 26. 6. 2022 | Brno
info@emilopen.cz
www.emilopen.cz

ZA FINANČNÍ PODPORY
Za stálou podporu vděčíme každý rok statutárnímu městu Brnu a Jihomoravskému kraji, kteří jsou
již dlouhodobě nejsilnějšími podporovateli Evropských her handicapované mládeže Emil Open, a to za
jakékoliv situace.

Ani letos se nám nepodařilo dosáhnout finanční podpory všech 14 krajů. Své sportovce podpořilo
k datu vydání Závěrečné zprávy pouze 9 z nich. Těm děkujeme za finanční příspěvek na ubytování a stravu
pro své účastníky.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

FIREMNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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Závěrem bychom chtěli jménem Nadačního fondu Emil a Emilovy sportovní, z.s. znovu všem poděkovat
a zároveň Vás i letos vyzvat a požádat o zapojení do podpory mladých sportovců se zdravotním +
postižením!

Za celý organizační tým se těšíme na dalších společná setkání, akce a projekty.

Pavel Zbožínek

Mgr. Vojtěch Kocůrek

prezident Emil Open
předseda spolku
ředitel nadačního fondu

viceprezident Emil Open
člen výkonného výboru spolku
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