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TISKOVÁ ZPRÁVA 3. 9. 2015 
 
 
Studenty Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v novém školním roce podporuje Nadační fond 
Tomáše Berdycha 
 
Brno – Nový školní rok zahájilo se svými studenty, kteří do posledního místa zaplnili hlediště haly 
Sokola v Kounicově ulici, také brněnské Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. Ocenění za studijní 
výsledky se dočkali nejlepší studenti, ocenění za sportovní výsledky získali nejlepší sportovci školy. 
Ceny předávali úspěšná sportovkyně basketbalistka Iva Večeřová a dálková plavkyně Silvie 
Rybářová, a také Jan Marcell, úspěšný brněnský atlet – diskař.  
 
Ředitel školy Mgr. Radek Klimeš přivítal nejen nové studenty primy a prvního ročníku, ale i nové 
učitele. Mezi nimi letos bude jako trenér atletiky i výškař, olympionik a účastník několika 
evropských a světových šampionátů Svatoslav Ton.  
 
Poprvé se také studentům představil Nadační fond Tomáše Berdycha. Ten od letošního roku se 
sportovním gymnáziem spolupracuje a pro nadané studenty poskytl částku 20 tisíc korun.  
„Podporujeme nadané sportovce a sportovní kolektivy, ale snažíme se také svými projekty, nebo 
spoluprací, motivovat mladé lidi ke zdravému životnímu stylu. V letošním roce jsme rozdělili už půl 
milionu korun a většina této podpory směřovala k mladým a talentovaným sportovcům. A tak 
tomu bude i zde na sportovním gymnáziu,“ uvedla za nadační fond Eliška Veselovská.  
8 000 korun získaly basketbalistky a vítězky EYOF a ME kadetek Tereza Vitulová, Barbora 
Tomancová, Kristýna Brabencová a Karolína Sczotková, 6 000 korun plavec Marek Osina finalista 
z MEJ v plavání, 4 000 korun atlet Ondřej Vodák účastník MSJ v atletice a 2 000 korun sportovní 
gymnastka Anna Mária Kánayai účastnice MS ve sportovní gymnastice. 
 
„Jsem moc rád, že jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem Tomáše Berdycha, která jistě 
přispěje k ještě lepším výsledkům našich mladých nadějných sportovců. Přeji celé „Botance“ aby 
následující školní rok byl ještě lepší než ten minulý,“ doplnil ředitel gymnázia Mgr. Radek Klimeš.  
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