
 
 

 SVITAVY – KANDIDÁT NA TITUL EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2015 
 

Rada města na svém jednání 3.3.2014 vyhlásila kandidaturu města Svitavy na titul Evropské město roku 

2015. Impulsem pro naši snahu získat tento prestižní titul je skutečnost, že město Svitavy podporuje 

morálně i finančně především dětský a mládežnický sport, ale i rekreační sport svých obyvatel bez 

ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, hendikep či ekonomické zázemí. Svitavsko je region s 

dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, která s sebou může přinášet delikventní jednání a sociálně 

patologické jevy, proto vnímáme sport nejen jako součást zdravého životního stylu, ale také jako 

důležitou a účinnou složku prevence negativních jevů. Učením se pravidel, disciplíny, spolupráce s jinou 

generací či hendikepovanými občany, učí nejen děti a mládež být lepšími občany. Rovněž dlouholeté 

investice do výstavby a modernizace sportovišť ve Svitavách nemají v regionu obdoby. Město Svitavy 

fandí sportu! 

Představujeme zde logo kandidáta, které vytvořil pan Mgr. Jiří Sehnal. Zde je jeho vyjádření: 

Logo nese název HRDÍ SPORTOVCI. Má představovat hrdé ženy, muže a děti, kteří mají možnost 
sportovat na svitavských sportovištích. Každá postava stojí zvlášť a přesto jsou dohromady. Jakoby 
říkali: „Jsem hrdý, na to co dělám. Společně jsme tým, který je podporován naším městem. Městem 
Svitavy. Evropským městem sportu 2015.“Nápis SV!TAVY odkazuje na povzbuzování. Otočené písmeno 
písmeno „I“ se stává vykřičníkem za první slabikou. Spojuje Svitavy z pohledu těch, kteří sportu fandí. 
Těch, kteří mají důvod, a je jedno zda v atletice, volejbalu či ploché dráze, být hrdý na své hrdiny. 
Titul Evropské město sportu (European City of Sport) uděluje ACES  – Evropská asociace hlavních měst 

sportu (European Capitals of Sport Association). Přiznání titulu Evropské město sportu je oficiálním 

uznáním, že podpora sportu je v daném městě kvalitní. Cílem udělování titulu Evropské město sportu je 

ocenění územních samospráv, které se aktivně podílejí na prosazování a podpoře sportu na svém území. 

Společným cílem asociace je propagace pětice prolínajících se cílů: 

• radost ze cvičení 

• ochota něčeho dosáhnout 

• pocit společenství 

• učení se fair play 

• zlepšení zdraví 

Při udělování titulu se města dělí na tři kategorie podle počtu obyvatel, a to na capitals – města s více 

než 499 999 obyvatel, cities – města od 25 000 do 499 999 obyvatel a town – města s méně než 25 000 

obyvatel. 

 Kandidaturou na Evropské město sportu 2015 se město Svitavy se zavazuje: 

• k další modernizaci sportovišť a sportovních areálů ve městě 

• k trvalé podpoře sportu jednotlivců, klubů, seniorů, handicapovaných a škol jako prostředku pro 

zvýšení kvality života, vytváření společenských vazeb a smyslu pro fair play 

• k další podpoře rekreačních sportů pro všechny generace 

• k další rozšiřování Programu podpory pracovníků s mládeží 

• k publikování a šíření myšlenky ACES 

 

 


