
   
Nabídka na soutěž v projektu 

European Medieval Sports & Games Network (Ga.M.E.S.Net) 
 

Pořadatel pro ČR  je spolek evropských bojových umění o.s. 
Téma projektu  Propagace tradičních evropských sportů a her. Projekt se soustředí 

na středověké sporty a zabývá se jejich historickým původem 
jakožto součástí kulturního dědictví.  
Dílčí cíle projektu:  
� zlepšit povědomí o tradičních sportech mezi mladou 

generací sportovců 
�  vytvořit síť spolupracujících subjektů pro další spolupráci 

v oblasti středověkých sportů  
�  upozornit na tradiční sporty jako na důležitou součást 

kultury  
�  podpořit spolupráci mezi tradičními sporty a 

mainstreamovými sporty  
Téma soutěže  Bojové umění Evropy do 19. Století – návaznost tradicí v Českých 

zemích  
Témata pro SEBU a organizace tohoto typu 

1. Šerm jako bojové umění – historie – tradice – současnost. 
2. Vývoj konstrukce chladných zbraní v návaznosti na dobu a 

styl boje. 
3. Evropský zápas – tradice a současnost 
4. Vrhací zbraně – stopy v minulosti a současné možnosti. 
5. Lukostřelba  -  bojová a lovecká                                                                    

- instinktivní                                                                                        
– historie a současnost 

Další témata: 
1. Staré a nové hry – rozdílnost doby (tlučení špačků, káča, 

přetahování, neckyáda …, versus nové formy skupinové 
zábavy 

2. Deskové hry, 
3. Táborové olympiády 
4. … 
5. … 

Soutěž je určena pro  Čtyřčlenné týmy ve dvou kategoriích (zhruba druhý stupeň a 
vysokoškoláci) 
 

Forma soutěžního výstupu Studie, prezentace, výstava – z ní provedena dokumentace, 
reportáž, …  

Cena pro vítěze Účast vítězného týmu na „European GAMES Days“ v Itálii  
Čtyřdenní akce, plná soutěží a kulturního programu ve 
středověkém městě Narni 

Termín soutěže  Říjen 2014 až Březen 2015  
Pořadatel soutěže zajistí přednášku, proškolení a případné ukázky činností, internetovou 

propagaci a prezentaci v rámci projektu 



  Přínos akce  � rozšiřování povědomí o tradičních evropských sportech (z 
historického, kulturního, ekonomického a právního 
hlediska) 

� utvoření lokální sítě sportu a tradičních her 
�  získání zkušenosti s tradičními sporty z jiných evropských 

zemí  
Kontakt: 
Milan Babuka, tlf: 605 905 468, e-mail:  milan.babuka@sebu.cz  
 


