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CENTRÁLNÍ MATRIKA SPORTOVCŮ ZPŘEHLEDNÍ DOTACE
AKTIVITY PŘEDSEDY
Na společných setkáních s ministrem školství
Marcelem Chládkem, jeho náměstkem Petrem Hulinským a vrchním ředitelem sekce
sportu a mládeže Pavlem Šulcem jednal Jiří
Kejval o Centrální matrice sportovců, která
by měla fungovat od roku 2016 a na jejímž
základě se budou rozdělovat transparentně
dotace. Více na straně 2.

cholového sportu a také sportu pro všechny.
V uplynulých týdnech navštívil curlery, judisty,
házenkáře a horolezce.
Český olympijský výbor v koordinaci s Českou
unií sportu průběžně jedná s hejtmany o podpoře sportu. V souladu s usnesením výkonného výboru poskytne ČOV část peněz z loterijních odvodů právě jednotlivým krajům.

Jiří Kejval se účastní setkání Národní rady pro
sport MŠMT, která na svém posledním zasedání připravila návrh na rozdělení neinvestičních dotací ve výši dvou miliard korun.
S náměstkem ministra školství pro legislativu
a strategii Petrem Mlsnou jednal Jiří Kejval
o Zákoně o podpoře sportu, který Legislativní
rada předkládá vládě k posouzení.
S předsedou České unie sportu Miroslavem
Janstou jednal Jiří Kejval na téma systematické státní podpory sportu, o které budou společně diskutovat na nadcházející schůzce
s ministrem financí Andrejem Babišem. Předloží zde také audit využití tzv. loterijních odvodů do sportu.
V této
souvislosti
také
společně
s místopředsedy ČOV Miroslavem Janstou,
Liborem Varhaníkem a Filipem Šumanem
a dalšími zástupci českého sportu jednali
v pracovní skupině, která si klade za cíl zpracovat koncepci podpory sportu. Skupinu založil
poslanec Jiří Holeček.

„Usilujeme o to, aby kraje směřovaly co nejvíce
peněz na sport, chceme je tímto motivovat k co
největší podpoře zdravého životního stylu,“
říká Jiří Kejval, který se osobně sešel například
s hejtmany Jiřím Rozbořilem (Olomoucký
kraj), Martinem Netolickým (Pardubický kraj)
či Martinem Půtou (Liberecký kraj).
Výsledkem aktivní zahraniční politiky ČOV
minulého roku bylo jmenování Jiřího Kejvala do Komise pro marketing a nové finanční
zdroje Asociace národních olympijských výborů (ANOV). Předsedu ČOV o tom informoval
osobně předseda ANOV šejk Ahmad AlFahad Al-Sabah.

S předsedou Českého klubu turistů Vratislavem Chvátalem probíral Jiří Kejval začlenění
KČT do olympijského hnutí a integraci do aktivit Česko sportuje. Klub od ČOV obdrží finanční podporu z loterijních odvodů.

Komise zahraničních vztahů ČOV iniciovala
nominaci Jiřího Kejvala do MOV. Nominační
dopis poslal do Lausanne 24. 3. předseda
Evropských olympijských výborů Patrick Joseph Hickey na základě předchozích jednání
s předsedou komise Romanem Kumpoštem.

Předseda ČOV dále jedná se svazy o tzv.
Dohodě o společném postupu. Dokument
obsahuje 11 základních bodů, které jsou předpokladem zásadního zlepšení podmínek vr-

Jiří Kejval kondoloval Denisi Massegliovi,
předsedovi Francouzského olympijského výboru, v souvislosti s neštěstím v Argentině, při
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němž zemřeli tři francouzští sportovci včetně
dvou předních olympioniků.
VÝKONNÝ VÝBOR ČOV
Peníze z loterií na sport i v roce 2015
Na svém březnovém zasedání členové Výkonného výboru ČOV řešili například změnu stanov Českého olympijského výboru, přípravu
dubnového pléna, rozpočet ČOV na rok 2015
či rozdělování tzv. loterijních odvodů na sport
v jednotlivých krajích ČOV.

aktivních sportovců a kolik organizované sportující mládeže. Tato data jsou naprosto klíčová
pro rozdělování prostředků ze státního rozpočtu. V současnosti se používají různé metriky
a Centrální matrika sportovců zamezí zkreslování údajů,“ říká Petr Graclík.
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR NAVRHL DVA
KANDIDÁTY DO RADY ČT

„Intenzivně jednáme s loterijními společnostmi,
aby dar na sport odváděly i v roce 2015,“ říká
Petr Graclík, generální sekretář ČOV. Za minulý rok rozdělil ČOV mezi sportovce přes 443
milionů korun.
Zprávu ze zasedání VV najdete na webu
Olympic.cz.
Diplomatický úspěch české kanoistiky
Čestný předseda Českého svazu kanoistů
a člen VV ČOV Jaroslav Pollert byl na kongresu v Sofii zvolen viceprezidentem Evropské
kanoistické asociace (ECA). Pollert je strýcem
olympijského vítěze z Barcelony 1992 ve vodním slalomu Lukáše Pollerta a v minulosti
dlouhá léta vedl český svaz, v současné době
šéfuje sekci divoké vody.

Český olympijský výbor nominoval dva kandidáty do Rady České televize: někdejší atletku
Helenu Fibingerovou a bývalého rychlostního
kanoistu Martina Doktora, úspěšné české
reprezentanty. Celkem se přihlásilo přes padesát uchazečů. O pěti nových radních rozhodne
poslanecká sněmovna. Kandidáty nyní čeká
slyšení před volebním výborem poslanecké
sněmovny.

DIGITÁLNÍ SEMINÁŘ ČOV: SPORTOVCI
BUDOU MÍT CENTRÁLNÍ EVIDENCI
Přes 110 zástupců sportovních svazů a organizací se zúčastnilo březnového semináře na
téma Digitální platformy ČOV – současnost
a vize, na kterém olympijský výbor prezentoval
své digitální projekty včetně Centrální matriky
sportovců. Tato databáze bude sloužit ministerstvu školství, v jehož rozpočtu jsou alokovány státní prostředky na podporu sportu, k výpočtu dotací jednotlivým spolkům.
„Sportovní prostředí potřebuje centrální evidenci. Současný systém je nadále neudržitelný. Musíme vědět, kolik je u nás skutečně
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„Významnou součástí vysílacího schématu
České televize je sport a podpora zdravého
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životního stylu. Netýká se to pouze kanálu ČT
sport, ale i dalších programů ve vysílacím
schématu ČT. V Radě České televize přitom
v současné době nezasedá nikdo, kdo by se
této oblasti dlouhodobě věnoval a byl odborníkem na danou problematiku,“ říká Jiří Kejval.

Naopak se nezúčastní čeští atleti, individuální
atletické závody nejsou v programu.

EVROPSKÉ HRY 2015
Za necelé tři měsíce odstartují první Evropské
hry v ázerbajdžánském Baku. Českou účast
organizuje kompletně Český olympijský výbor,
stejně jako na „velké“ olympiádě.
Přímé přenosy a záznamy z Evropských her
odvysílají Česká televize i Český rozhlas.
Dostupné budou i na placeném kanálu DIGI
Sport. Exkluzivní zpravodajství přímo z místa
přinese web Olympic.cz.
HRY MLÁDEŽE
Lillehammer 2016: Za necelý rok druhé
Olympijské hry mládeže
První podnik svého druhu na starém kontinentu bude od 12. do 28. června hostit 6000 sportovců, z nichž bude přibližně 120 Čechů.
Během 17 dnů konání Evropských her se rozdá 253 sad medailí a český tým by na ně měl
útočit zejména v rychlostní kanoistice, judu,
střelbě či cyklistice, z neolympijských sportů
má šance například v basketbalu 3x3.
Ve výpravě by se měli objevit olympijští vítězové, střelci Kateřina Emmons a David Kostelecký, ale také Martina Sáblíková, tentokrát
jako cyklistka. Do boje o další velké medaile se
pustí judistický mistr světa Lukáš Krpálek
nebo kompletní špička kanoistických reprezentantů včetně loňských světových šampionů
Josefa Dostála, Daniela Havla, Lukáše Trefila a Jana Štěrby a dvojnásobného medailisty
z mistrovství světa, kanoisty Martina Fuksy.
Chybět nebudou olympijský vítěz v cross country Jaroslav Kulhavý, další vynikající biker
Ondřej Cink nebo badmintonista Petr Koukal.
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Do zimních Olympijských her mládeže 2016
v Norsku zbývá necelý rok. Lillehammer bude
po premiéře v Innsbrucku 2012 hostit druhou
edici. Na sever Evropy přijedou v únoru
příštího roku výpravy z více než 70 zemí.
Zhruba tisícovka sportovců ve věku 15 až 18
let se představí ve stejných sportech, v nichž
se soutěží na ZOH s tím, že některé formáty
budou pozměněny. Mladí sportovci se zapojí
i do aktivit programu „Uč se a sdílej“, který
bude zábavnou formou šířit olympijské
myšlenky a propagovat zdravý životní styl.
Více.
Úspěšný „EYOF“
Češi mají ze zimního Evropského olympijského
festivalu mládeže (EYOF) pořádáného letos
v Rakousku a Lichtenštejnsku dvě medaile.
Stříbro získali hokejisté do sedmnácti let, kteří
ve finále podlehli Rusku. Skokané na lyžích
vybojovali bronz ve smíšeném závodě
družstev.
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„Mladým sportovců otevře EYOF oči. Někteří
poprvé závodí v takto velké konkurenci. Navíc
poznají i jiné sporty a zákonitosti olympijské
akce. Známe případy z minulosti, kdy třeba
Gabriela
Soukalová
na
EYOFu
nijak
neexcelovala, ale přesto se stala skvělou
profesionální biatlonistkou. V tomto věku bývá
ošidné hodnotit, kdo u vrcholového sportu
zůstane. A ti, kdo přestanou reprezentovat,
zůstanou snad sportovci na celý život. Na svoji
olympiádu a tričko s nápisem Czech Team
nezapomenou,“ vysvětluje Martin Doktor, šéf
české mise.



Akreditační
–
slouží
krajským
koordinátorům a pořadatelům ke sběru
potřebných dat o účastnících.

Mladí novináři mají jména. Vybrali jsme 14
talentů pro Olympiádu dětí a mládeže 2015
Během Olympiády dětí a mládeže v červnu
2015 v Plzni proběhne druhý ročník
vzdělávacího program ČOV „Mladí novináři“.

Programu se zúčastní 14 mladých žurnalistů
ve věku 18–24 let. Ti dostanou příležitost
získat zkušenosti na velké sportovní akci
a publikovat pod hlavičkou ČOV a iDNES.cz.
Další olympijská mládežnická výprava bude
reprezentovat od 26. července v gruzínském
Tbilisi.
Nový informační systém pro Olympiádu
dětí a mládeže. Premiérově v Plzni
Český olympijský výbor spustil Centrální
informačním
systém
Olympiády
dětí
a mládeže. Portál bude od Her VII. letní
olympiády dětí a mládeže 2015 v Plzni
využíván pro všechny následující hry. Web
najdete na adrese www.olympic.cz/odm.
Systém má tři základní pilíře:



4

Webový – určený k prezentaci
projektu, sportovců a krajů.
Výsledkový – všechny sportovní
výkony na ODM se ukládají do
jednotné databáze.

Olympiáda dětí a mládeže je největší multisportovní akce u nás. Účastníci programu si
vyzkouší práci pod tlakem od psaní zpráv po
online přenosy či namlouvání reportáží.
Mentory jim budou zkušení sportovní novináři.
Připraveny jsou i besedy se slavnými
sportovci, kteří vysvětlí, jak spolupráci s médii
vidí oni.
ČESKO SPORTUJE
Zdatnější jsou děti ve velkých městech
Domnívali jste se, že děti na venkově či
v menších městech jsou zdatnější a pohybují
se lépe než jejich vrstevníci ve velkoměstech,
protože tráví víc času venku? Pak jste se mýlili. Unikátní analýza výsledků více než 50 tisíc
dětí, které v prvním pololetí tohoto školního
roku splnily všech osm disciplín projektu Sazka
Olympijský víceboj, ukazuje pravý opak. Děti
z velkých sídel předčí v pohybové zdatnosti
školáky z menších obcí a měst.
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ný potenciál předstihnout v počtu účastníků
i největší mezinárodní běžecké akce. Hlavní
ale je, aby se běháním v jediný okamžik bavila
celá republika.“
Registrace probíhá už
www.olympijskybeh.cz.

nyní

online

přes

„Věříme, že díky výjimečné spolupráci se Sazkou nepřicházíme s tak významnými informacemi naposled. Výsledky analýzy mohou být
překvapující, ale jasně dokazují, že sport
v Česku potřebuje výrazně vyšší podporu na
všech úrovních a že je nutná jasná koncepce
jeho financování,“ uvedl Jiří Kejval, předseda
ČOV. Nejzdatnější jsou podle analýzy děti
v Libereckém kraji, na druhém konci žebříčku
je kraj Plzeňský, který ovšem sport intenzivně
podporuje stále více. Už v červnu se zde například koná Olympiáda dětí a mládeže. Více.

Jeden za všechny, všichni za stůl!

Nový projekt pro sportovní
T-Mobile Olympijský běh

Téměř dvě stovky škol ze všech krajů České
republiky se přihlásily do soutěže „Jeden za
všechny, všichni za stůl“, kterou v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj připravili společně Český olympijský výbor a Česká asociace stolního tenisu. Nejlepší školy si rozdělily 56
pingpongových stolů, oceněny byly vždy tři
školy v každém kraji.

nadšence:

Ve středu 24. června odstartuje u příležitosti
celosvětových oslav Olympijského dne na
patnácti místech České republiky T-Mobile
Olympijský běh.

Škola, jež v daném kraji získala nejvíc hlasů,
vyhrála stoly rovnou dva. Úkolem bylo natočit
nejvýše minutové video, na kterém školy ukázaly, jak se dá hrát stolní tenis i bez pingpongového stolu a pálek.
Český olympijský výbor a společnost T-Mobile
sportovním fanouškům přinesou největší tuzemskou běžeckou událost, při níž odstartují
všechny závody ve stejný okamžik.
Registrovat se zájemci mohou už teď přes
internet. „Běh je celosvětový fenomén nenáročný na výbavu, lidi ohromně baví. Výhodou
T-Mobile Olympijského běhu bude právě volba
místa a formy,“ vyzdvihuje marketingový ředitel
ČOV Marek Tesař a předseda ČOV Jiří Kejval ho doplňuje: „Tento koncept má velmi reál-

5

Do projektu se zapojili mnohonásobný medailista z mistrovství Evropy i světa a reprezentační trenér Jindřich Panský, paralympijský
vítěz Ivan Karabec, atletka Denisa Rosolová
a nejlepší česká stolní tenistka Iveta Vacenovská.
Další ocenění pro Olympijský park Soči –
Letná
Audiovizuální řešení Olympijského parku, který
loni navštívilo přes 400 tisíc lidí ze všech koutů
republiky, získalo v letošním ročníku InAVation
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Awards v kategorii Live event nejvyšší ocenění
„Most InA-Vative Live Event“.

pro všechny. V roce 2014 se s námi pustila do
Olympijského parku na Letné a především do
dlouhodobého programu Česko sportuje.
Poskytuje nám nejenom mobilitu a finanční
zázemí, ale přichází i s řadou inovativních
nápadů na společné projekty,“ říká Marek
Tesař, marketingový ředitel ČOV.
OBLEČENÍ ALPINE PRO SVAZŮM

Olympijský park uspěl v konkurenci více než
dvou set dalších projektů z celého světa. Řešení dodala společnost AV Media.

Společnost Alpine Pro, která je oficiálním
dodavatelem olympijské kolekce, nabízí
sportovním klubům a svazům vybrané výrobky
za zvýhodněné ceny. Zboží je možné po
dohodě potisknout logem dané instituce.

Svitavy – Evropské město sportu 2015
Svitavy jsou letošním Evropským městem
sportu. Důkazem toho je Svitavský stadion
plný pohybu s volnočasovými aktivitami, sportovní hala s horolezeckou stěnou a například
nově zbudovaný lesní rekreační areál.
Svitavy se aktivně zapojily do projektu Česko
sportuje. Návštěvníkům poskytují široké spektrum sportovních a rekondičních aktivit ve
zdravém prostředí. Více.
ŠKODA AUTO A ČESKÝ OLYMPIJSKÝ
VÝBOR POKRAČUJÍ SPOLU
ŠKODA AUTO prodloužila své partnerství
s Českým olympijským výborem na další čtyři
roky. Tím automobilka potvrdila pokračování
rozsáhlé podpory sportu, trvající již 23 let.

Nabídku si vyžádejte u Moniky Novákové
z Alpine Pro.
PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ ARCHITEKTY A
DESIGNÉRY: SOUTĚŽ SE SPORTOVNÍ
TEMATIKOU
Studujete architekturu či design nebo jste na
začátku své kariéry v tomto oboru? Pak se
můžete zapojit do soutěže Mezinárodního
olympijského
výboru,
Mezinárodního
paralympijského
výboru
a
Mezinárodní
asociace sportovních a volnočasových zařízení
IAKS. Tématem soutěže jsou inovativní
nápady, design a koncepty sportovních,
volnočasových a rekreačních zařízení. Porota
vybere zlatého, stříbrného a bronzového
medailistu, kterým budou náležet ceny ve výši
1000, 500 a 300 eur. Více.
CENA JIŘÍHO
JARKOVSKÉHO

STANISLAVA

GUTHA-

Sportovci sami letos poprvé v historii rozhodují
o držiteli tradiční Ceny Jiřího Stanislava GuthaJarkovského. „Došlo k úpravě statutu ocenění
tak, aby o vítězi rozhodovali v konečné fázi
výhradně sportovci,“ řekl Jiří Kejval.

„ŠKODA AUTO nepodporuje jen olympijský
tým, ale také dětský sport a fenomén sportu
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V první fázi podávaly náměty sportovní svazy
a složky ČOV. Z nich následně Komise
sportovců složila seznam finalistů. Z něho
online hlasováním účastníků z Londýna 2012,
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světových her v Cali 2013 a Soči 2014 vzejde
vítěz, který bude slavnostně oznámen v dubnu.
BUDOUCNOST SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ
Následující měsíce budou rozhodující pro
směřování gymnázií se sportovní přípravou
v ČR. To je jeden z hlavních vzkazů pražského
workshopu pořádaného Českým olympijským
výborem pro sportovní svazy.
„Do půl roku musíme Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy předložit podklady
k přípravě nové koncepce. Jejich součástí by
měly být konkrétní postoje a garance vůči
sportovním gymnáziím ze strany vás, svazů,“
apeloval Jiří Kejval, předseda ČOV.
OMBUDSMAN ČOV
Zasedání Poradního sboru ombudsmana
ČOV

ROZHODČÍ KOMISE
RK ČOV potvrdila dva roky pro golfistu
Petra Niče
Komise potvrdila rozhodnutí České golfové
federace, která uložila Petru Ničovi zákaz
činnosti na 2 roky. Důvodem je, že se golfista
odmítl podrobit v listopadu 2013 dopingové
kontrole. Komise dospěla k závěru, že se
Ničovi
nepodařilo
prokázat
existenci
výjimečných okolností, které by ho opravňovaly
nepodstoupit test.
ČESKÝ KLUB OLYMPIONIKŮ
V pražském Národním domě na Vinohradech
se pod záštitou pražské primátorky uskutečnilo
tradiční společenské setkání sportovních
hvězd
organizované
Českým
klubem
olympioniků.

V roce 2014 řešil ombudsman ČOV Alexander
Károlyi šestnáct kauz. Všechny případy, projednané a ukončené v průběhu roku 2014, byly
vyřešeny smírně, tedy dohodou všech zúčastněných stran.
Na jednání poradního sboru Ombudsman ČOV
mimo jiné upozornil na podání ve věci výchovné filozofie Kamevédy v oblasti sportu,
k ochraně práv sportujících dětí. Dále poukázal
na Olympiádu dětí a mládeže, kdy se na ombudsmana obrátil SKI klub Harrachov s podezřením na diskriminaci při nominacích na ODM
v běžeckém lyžování.
Zajímavý byl i podnět předsedkyně České
asociace cheerleaders, která žádala o posouzení problému při organizování soutěže Otevřené mistrovství České republiky v cheerleadingu spojené s užíváním titulu Mistr republiky
novým subjektem, který není členem Evropské
a Světové unie cheerleader. Ombudsman se
věnoval i kauze boxera Erika Huliyeva, člena
České boxerské asociace, který žádal o výjimku při získání státního občanství ČR.
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Ples má bohatou tradici sahající až do 80. let
minulého století. Setkávají se zde sportovci
napříč generacemi. „Moc se mi to líbí, potkají
se staří kamarádi a přátelé,“ řekla gymnastka
Věra Růžičková, zlatá medailistka z OH
v Londýně v roce 1948. Mezi sedmi sty hosty
nechyběli ani její kolegyně Věra Čáslavská,
hokejista Jiří Holeček, cyklista Jiří Daler, atlet
Imrich Bugár či předseda ČKO Oldřich
Svojanovský (na snímku).
ČESKÝ KLUB PARALYMPIKŮ
Deaflympiáda s českou účastí
Neslyšící sportovci se letos účastní vrcholné
akce – v Chanty-Mansijsku a Magnitogorsku
se od 28. března do 5. dubna konají 18. zimní
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deaflympijské hry, kterým se říká „sportovní
svátek v říši ticha“. Česká výprava, která čítá
dvacet členů včetně doprovodů, odletěla do
Ruska 25. března z vojenského letiště
v Kbelích.
ČESKÝ KLUB FAIR PLAY
Vyhlášení cen za rok 2014
Klub připravuje na duben tradiční vyhlášení,
kdy ocení rytířské činy za uplynulý rok,
kategorii dospělých i školní mládeže.
„Za posledních deset let se sešlo nejvíc návrhů
a nominací, mám z toho velkou radost,“ říká
Květa Pecková (na snímku), předsedkyně
ČKFP.
Kongres Evropského hnutí fair play

Za dlouholetou práci získal mnoho ocenění –
stal se nositelem Ceny mezinárodního klubu
fair play při UNESCO, v roce 2004 mu byla
udělena cena Mezinárodního olympijského
výboru Sport a média a v roce 2010 se stal
nositelem Ceny Oty Pavla, kterou Český
olympijský
výbor
oceňuje
propagaci
olympijských idejí v publicistice.
Ocenění fair play v jižních Čechách získala
i dívka, jež pomohla k záchraně života
Podíl na záchraně života, férové gesto celého
florbalového týmu i opravu verdiktu sudích
ocenila v rámci vyhlašování ankety Nejlepší
jihočeský sportovec do 15 let regionální sekce
Českého klubu fair play. Více.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE
Ondřej Rybář trenérem roku

Květa Pecková se zúčastnila kongresu EHFP.
Jedním z témat byla i užší spolupráce
s organizátory Evropských her v Baku, které
bude hostit také říjnový kongres EHFP.
Zemřel propagátor fair play Karel Malina
Ve věku nedožitých 84 let zemřel v pátek 30.
ledna známý sportovní rozhlasový redaktor
a propagátor fair play Karel Malina.
Vedle práce v rozhlasu se Karel Malina
dlouhodobě věnoval i fair play. V roce 1978 se
stal spoluzakladatelem Československého
klubu fair play a pokračoval i jako člen
Českého klubu fair play při Českém
olympijském výboru.
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Ondřej Rybář byl Unií profesionálních trenérů
Českého olympijského výboru (UPT) vyhlášen
v pražském Studiu Ypsilon trenérem roku
2014. O trenérovi roku rozhoduje všech 81
členů UPT.
Unie uvedla do Síně slávy třináct legend
českého sportu. Stejně tak ocenila sedm
trenérů objevitelů, kteří stáli u sportovních
začátků dnes úspěšných reprezentantů.
Za prvního muže českého biatlonu se zařadil
Pavel Vrba, který v roce 2014 čtyřmi výhrami
dostal národní mužstvo do čela kvalifikační
skupiny A fotbalového EURO 2016. Třetí byl
David Kotyza, osobní trenér tenistky Petry
Kvitové, která v uplynulém roce podruhé
v kariéře vyhrála Wimbledon a potřetí týmový
Fed Cup.
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Unie je dobrovolným sdružením, do nějž
doposud vstoupilo osm desítek trenérů z 31
sportovních odvětví – od alpského lyžování
přes basketbal, fotbal, atletiku, hokej až
například
po
softbal.
Trenérským
profesionálům s nejvyšším možným vzděláním
v daném sportovním svazu, kteří se zavázali
dodržovat standardy chování ve vztahu ke
sportovci, zaměstnavateli, kolegům, rozhodčím
i soupeři, poskytuje servis v oblasti práva,
metodiky i zdravotní péče. Více.

LEGISLATIVNÍ RADA

Olympijská multimediální knihovna

Do Prahy přijeli na dvoudenní návštěvu
zástupci sekretariátu Evropských olympijských
výborů. Se zástupci Komise zahraničních
vztahů ČOV a šéfkou organizačního výboru
Blankou
Konečnou,
probrali
program
a produkční náležitosti listopadového zasedání
Valného shromáždění EOV.

Dokumentografický systém je v současné době
naplněn desítkami tisíc fotografií vlastněných
ČOV. Jako první začala digitalizace díla
známého fotografa Karla Nováka. Systém
umožňuje na dálku prohlížet, popisovat
a sestavovat do kolekcí jak fotografie, tak i
další obrazové, zvukové a textové soubory.
V současnosti probíhá příprava prezentace
takto spravovaného digitálního obsahu na
www.olympic.cz.
Obrazový archiv vzniká od roku 2013
s podporou MOV. Projekt si klade za cíl
spravovat jak historický, tak i současně
vznikající materiál, který se váže ke sportu a
olympismu v rámci České republiky.
ČESKÝ KLUB SPORTOVNÍCH
ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ

SVAZŮ,

Čtrnáct českých sportovních svazů požádalo o
uznání či přijetí za člena Českého olypijského
výboru.
Hlavním cílem procesu je zpřehlednění
českého sportu na svazové úrovni. Uznaný
sportovní svaz se může také ucházet
o finanční podporu z prostředků, které ČOV
získává z odvodů z loterií.
„Nyní jednáme s jednotlivými svazy, již jsme se
setkali se zástupci dvanácti organizací,“ říká
místopředseda ČOV Filip Šuman.
Více.
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Legislativní rada slaví na konci března dva
roky od svého ustavení. Slavnostní zasedání
této komise ČOV, které předsedá Jan
Šťovíček, proběhne 15. dubna v prostorách
Kolovratského paláce Senátu Parlamentu ČR.
KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
Valné shromáždění Evropských
olympijských výborů v Praze

Shromáždění se uskuteční od 19. do 22.
listopadu 2015 a bude se ho účastnit až 400
delegátů a diplomatů.
Erasmus + Sport
Uzávěrka pro předkládání projektových
záměrů do programu Erasmus + Sport je
stanovena na 14. května 2015. Evropská
komise podpoří až 45 projektů v rámci
„Partnerství pro spolupráci“ celkovou částkou
přes 13 milionů EUR, a tři neziskové evropské
sportovní akce, na jejichž podporu bylo
vyčleněno 1,4 milionu EUR. V případě zájmu
o konzultaci kontaktujte zastoupení ČOV při
kanceláři Evropských olympijských výborů
v Bruselu.
KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Dámská jízda v běhu na lyžích
První březnový den se na Božím Daru
uskutečnil 12. ročník Dámské jízdy, tentokrát
v závodě v běhu na lyžích, který pořádá LK
Slovan Karlovy Vary ve spolupráci s Komisí
rovných příležitostí ČOV a Městem Boží Dar.
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Komise se
vyhlašování
a cvičitelky.

zároveň chystá na
cen
pro
české

dubnové
trenérky

LÉKAŘSKÁ KOMISE
Do Dříteče se opět sjedou špičky sportovní
medicíny

iVysílání České televize je k dispozici archiv
jednotlivých dílů.
V pořadu dostává prostor nejenom olympijský
a neolympijský sport, ale i fenomén sportu pro
všechny.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

Od čtvrtka 2. 4. do soboty 4. 4. 2015 probíhá
v golfovém resortu Kunětická Hora poblíž obce
Dříteč již tradiční lékařské symposium
o sportovní medicíně a fyzioterapii. Pod
záštitou ČOV je organizováno Centrem
pohybové medicíny, profesním sdružením
Medicínský tým české sportovní reprezentace,
Centrem
zdravotnického
zabezpečení
sportovní reprezentace a centrem Sportklinik.

O prvním březnovém víkendu plném sportu,
kdy se v Česku pořádalo HME v atletice, Davis
Cup, na dálku jsme mohli fandit a sledovat úsilí
sportovců na MS v biatlonu a rychlobruslení,
ale také například legendární Vasův běh ve
Švédsku, ani ČON nezahálela.

Symposia se účastní české špicky v oboru
sportovní medicíny a fyzioterapie a účast
potvrdili i vrcholoví sportovci, oštěpařka
Barbora Špotáková, skikrosař Tomáš Kraus
(na snímku) a další. Více.
KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Olympijský magazín oslavil dvoustý díl
Olympijský
magazín,
společný
projekt
Českého olympijského výboru a České
televize, za sebou má již 200 premiér. První díl
vysílala veřejnoprávní televize 9. února 2011.
Magazín se v premiéře vysílá každou středu
na programu ČT sport, na internetovém
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Děti podpořené ČON vběhly do jarní části
běžecké sezóny účastí na Palestra Kbelská 10
– každý účastník podle svého věku
a kategorie, na trati od 300 m až po 5 km.
Společné rozehřátí však děti absolvovaly na
veslařských trenažérech. Skifař Ondřej Synek
se postaral o správné provedení rozcvičení,
badmintonista Petr Koukal o dobrou náladu
a společně s Martinem Macíkem, pilotem
kamionu na letošní Rallye Dakar, pozvali děti
na doprovodný program akce – autogramiádu,
prohlídku kamionu, aktivity z oblasti zážitkové
prevence a mnoho dalšího.
O týden později se nadace v pražské ZOO
spolupodílela na Běhu Zakázankou, kde se
s dětmi na start postavila i bronzová
vícebojařka z HME Eliška Klučinová. ČON
chystá i další akce.
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V dubnu proběhne další zasedání komise
složené z olympijských medailistů, na kterém
se rozhodne o rozdělení dalších finančních
příspěvků mezi žadatele o podporu sportu dětí.
Více na www.olympic.cz/nadace.
NEJBLIŽŠÍ AKCE ČOV
DUBEN 2014
Čtvrtek 2. 4. – tisková konference k projektu McDonald´s
Olympic Hopefuls, sídlo ČOV.
Čtvrtek 2. 4. – sobota 4. 4. – III. ročník Symposia sportovní medicíny, Dříteč.
Pátek 3. 4. – předání ceny Mezinárodního olympijského
výboru Sport a umění, ČOV.
Středa 8. 4. – podpis memoranda s Rakouským olympijským výborem.
Úterý 14. 4. – předání cen Českého klubu fair play, CPM
Praha.
Úterý 14. 4. – vyhlášení Trenérky a cvičitelky roku 2014,
CPM Praha.
Středa 15. 4. – slavnostní zasedání Legislativní rady ČOV,
Senát PČR.
Čtvrtek 16. 4. – zasedání komise České olympijské nadace, ČOV.
Úterý 21. 4. – jednání Výkonného výboru ČOV, CPM
Praha.
Úterý 21. 4. – vyhlášení vítěze Ceny Jiřího Stanislava
Gutha-Jarkovského, ČOV.
Čtvrtek 23. 4. – jednání Pléna ČOV, Praha.
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