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SPORTOVNÍ DEN REKTORA NABÍDNE TURNAJE A DESÍTKY SPORTOVNÍCH 
AKTIVIT 
 
Dva turnaje a 24 dalších sportovních aktivit se rozběhnou dne 26. 4. 2017 na 
UJEP v rámci Sportovního dne rektora. Vloni obnovená tradice této akce je 
připravena ve velkém. 
 
Dne 26. 4. 2017 se koná pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, doc. Martina Baleje, Sportovní den rektora. Je určen pro studenty a 
zaměstnance UJEP i partnery univerzity, kteří rádi využijí možnosti si zasportovat. 
 
„Snažím se posílit a podporovat sportovní aktivity na univerzitě. Obnovení tradice 
pořádání Sportovního dne rektora považuji za jednu z logických cest, jak dát 
tomuto snažení adekvátní formu,“ říká Martin Balej. „Jsme velmi potěšeni, že se 
tuto akci rozhodl finančně podpořit náš generální partner, kterým je Česká 
spořitelna,“ doplňuje rektor. 
 
Akce, kterou připravila katedra tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty, 
naváže na léta minulá, hlavní program však zaznamenal značnou obměnu a 
zaměřuje se hlavně na podporu přátelského soutěžení zaměstnanců a studentů 
univerzity. K tomu dopomohou dva stěžejní turnaje, ve futsalu – o pohár rektora 
UJEP (reprezentační družstva fakult) a volejbalu – rekreační turnaj smíšených 
družstev.  
 
Sportovní aktivity budou odstartovány v 8:00 h, v 10:00 h Sportovní den rektora 
slavnostně zahájí doc. Martin Balej. Následně od 10:20 h započnou další 
připravené sportovní aktivity: beachvolejbal, kondiční posilování a kruhový trénink, 
lukostřelba, slack line, šerm, sportovní diagnostika, box, cyklistický výlet, výběh, in 
line bruslení, turistický výlet, Tabata, bodytoning, dance aerobik, bodystyling, 
Flowin, CORE posilování, TRX, Heat program, badminton, lezení na umělé stěně, 
stolní tenis či veslování na trenažeru. 
 
Doprovodný program nabídne kromě exhibičního závodu zaměstnanců 
jednotlivých fakult ve veslování na trenažeru také soutěž o „nejvíce sportující 
fakultu“, občerstvení na parkovišti u Sportovní haly PF a neformální závěrečnou 
párty v 50baru. 
 
Podrobný program naleznete na: https://www.pf.ujep.cz/sportovni-den 
 
Video pozvánka:  
https://www.youtube.com/watch?v=inQW5A_Qcu0&feature=youtu.be 
 
Fotografie: Sportovní den rektora 2016; archiv UJEP 
 
Kontakt: Mgr. Jan Kresta, Ph.D., jan.kresta@ujep.cz, 475 283 217 
      
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
 
 

mailto:jana.sikova@ujep.cz
http://www.ujep.cz/
mailto:jan.kresta@ujep.cz

