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LOTERIJNÍ ODVODY – PŮL MILIARDY
NA SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE
kanoistice. Čekají nás ale i velké olympijské
akce. Jsou před námi premiérové Evropské hry
v Baku, dva Evropské olympijské festivaly
mládeže,
Olympiáda
dětí
a
mládeže
v Plzeňském kraji, listopadové Valné shromáždění Evropských olympijských výborů v Praze
a samozřejmě pečlivá příprava na příští rok,
jehož vrcholem budou olympijské hry v Brazílii.

Milí sportovní přátelé,
listujete prvním vydáním Olympijského zpravodaje letošního roku. Proto mi nejprve dovolte
poděkovat za vše, čím jste přispěli k úspěchům
českého sportu. Děkuji desetitisícům dobrovolných trenérů a dalších nadšenců, kteří se věnují sportování mládeže, i když často ve velmi
složitých podmínkách. Velmi si vážím také píle
všech sportovců, kteří nás reprezentovali na
mezinárodních akcích, nejenom na úspěšných
hrách v Soči.
Hlavní prioritou olympijského výboru bude
nadále stabilní a vícezdrojové financování
sportu široké veřejnosti i státní reprezentace.
V uplynulém roce sportovní prostředí těžilo
z možnosti dané tzv. loterijním zákonem. Od
provozovatelů loterií a kurzových sázek se
nám podařilo získat skoro 444 milionů korun
na sportování mládeže. S loterijními společnostmi budeme spolupracovat i letos.
V současné době jednáme s ministerstvem
financí o další podobě podpory sportu z loterií.
I proto jsme zadali nezávislý audit, který detailně popíše a prověří, jak sportovci s penězi
nakládají.
Letošní rok bude velmi bohatý na mezinárodní
akce pořádané v České republice. Naši fanoušci se mohou těšit na hokejový šampionát,
halové mistrovství Evropy v atletice, evropský
turnaj fotbalistů do 21 let či na elitu v rychlostní
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Přeji vám hodně nadšení, sil a skvělé sportovní
zážitky. Těším se na další intenzivní rok, na
jehož konci budeme moci říct, že sportem
v České republice žijí opravdu všichni.
Váš Jiří Kejval
Předseda Českého olympijského výboru
AKTIVITY PŘEDSEDY
V předposlední lednový pátek jednal Jiří Kejval
s ministrem financí Andrejem Babišem
o systematickém financování sportu, připravované novele loterijního zákona a transparentní
distribuci prostředků na centrální i regionální
úrovni.
Jiří Kejval se krátce před vánočními svátky
zúčastnil zasedání Národní rady pro sport,
která detailně probírala dotační programy státní podpory pro sport na rok 2015.
Tématem debaty s ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy Marcelem Chládkem byl také
projekt Hodina pohybu navíc, který je jednou
z letošních priorit MŠMT.
V rámci semináře Komise vnějších vztahů
ČOV se Jiří Kejval setkal s předsedou představenstva mediální skupiny MAFRA Štěpánem
Košíkem. Probírali možnosti rozšíření partnerství nejenom s ČOV, ale se sportovním prostředím obecně (více informací níže).
Na slavnostním vyhlášení mistrů zemí Zóny
střední Evropy jednal Jiří Kejval s preziden-
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tem Mezinárodní automobilové federace FIA
Jeanem Todtem. Hovořili o organizaci a bezpečnosti akcí motoristického sportu.
Jiří Kejval se zúčastnil akce na počest českých
a slovenských sportovců, kteří se v roce 1964
představili na olympijských hrách v Innsbrucku
a Tokiu. O setkání v Senátu ČR se více dočtete níže.
Předseda ČOV navštěvuje průběžně zasedání
výkonných výborů sportovních svazů. Jednal
například s baseballisty, softbalisty, šachisty či
judisty a průběžně se setkává s dalšími.
S vedením jednotlivých svazů osobně probírá
11 základních bodů (tzv. Dohodu o společném
postupu), které jsou předpokladem zásadního
zlepšení podmínek českého sportu.

ČOV zároveň pověřil nezávislou poradenskou
společnost KPMG, aby připravila důkladný
audit užití loterijních prostředků sportovními
subjekty v roce 2014.
Další informace k odvodům z loterií na
www.olympic.cz/financovanisportu.
ČESKO SPORTUJE
Sportovní vysvědčení dostane v pololetí
51 tisíc dětí

LOTERIJNÍ ODVODY DO SPORTU

Provozovatelé loterií a kurzových sázek odvedli za uplynulý rok na sportování mládeže téměř
444 milionů korun. Z poslední splátky za čtvrtý
kvartál 2014 ČOV rozdělil sportovním svazům,
České obci sokolské a Českému paralympijskému výboru přes 152 milionů.
„Podařilo se nám z loterijních odvodů získat
zhruba o 40 milionů víc, než byly naše realistické odhady pro rok 2014. Neprofesionálnímu
sportu mládeže se tak dostalo finanční injekce,
která je v dnešní době velmi potřebná,“ řekl
místopředseda ČOV Libor Varhaník s tím, že
s loterijními společnostmi bude ČOV spolupracovat i nadále a letošní splátky budou stejně
jako loni rozděleny vždy po uplynutí jednotlivých čtvrtletí.
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Sportovní vysvědčení dostane 51 tisíc školáků,
kteří splnili všech osm disciplín Sazka Olympijského víceboje. Děti na něm najdou přehled o
svých výkonech ve všech disciplínách i to,
kolik procent svých vrstevníků převyšují v každé z osmi disciplín, jež testují klíčové fyzické
schopnosti. Zároveň dostanou tipy na cviky,
které jim pomohou zlepšit se ve slabších disciplínách.
Učitelé získají sportovní vysvědčení celé třídy,
z něhož vyčtou například i talent index pětice
nejlepších školáků ve třídě nebo porovnání
průměrných výsledků třídy s vrstevníky z jiných
škol.
„Na sportovní vysvědčení se těším, protože je
to něco nového. Jsem zvědavý na to, jak
s dětmi budeme na základě vysvědčení umět
pracovat,“ uvedl Pavel Novák, garant ze základní školy v Kameničkách.
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Do Sazka Olympijského víceboje je přihlášeno zatím víc jak tisíc škol a přes 285 tisíc
školáků, téměř 74 tisíc žáků splnilo nejméně šest disciplín.
Registrace do projektu stále pokračuje. I školy,
jež se zapojí ve druhém pololetí, mohou získat
druhý díl Sportovních vysvědčení, na kterém
děti najdou určení pohybového typu, doporučení na vhodné sporty a kluby v okolí.
Děti z nadace závodily na ČEZ Jizerské 50
Šest dětí, které podporuje Česká olympijská
nadace, se zúčastnilo závodů v rámci prestižního lyžařského víkendu kolem Jizerské 50.
Třetí místo v kategorii starších žákyň vybojovala Marie Kamarádová, skvělé výsledky si však
připsali i další reprezentanti týmu Česko sportuje. Ti se také potkali s bronzovým olympijským medailistou a mistrem světa v běhu na
lyžích Martinem Koukalem, a to na startu
nebo ve stanu Česko sportuje. Tam si také děti
vyzkoušely disciplíny Sazka Olympijského
víceboje. Příležitost otestovat si hbitost, rovnováhu a sílu a získat speciální sportovní vysvědčení a medaile měli všichni dětští návštěvníci pátečního programu.
Jeden za všechny, všichni za stůl!

pong. Vybrané školy navštíví olympionička
Iveta Vacenovská.
Akce je součástí Sazka Olympijského víceboje.
Cílem je rozšířit oblibu stolního tenisu mezi
školní mládež a zvýšit členskou základnu asociace.
V rámci projektu Česko sportuje se mohou
zapojit i další svazy. Rádi s vámi zkonzultujeme vaše nápady (info@olympic.cz).
Eva Samková otevřela dráhu v Harrachově

Olympijská vítězka ze Soči ve snowboardcrossu Eva Samková spolu s dvojnásobným světovým šampionem ve skikrosu Tomášem
Krausem, generálním sekretářem ČOV Petrem Graclíkem a sportovním ředitelem ČOV
Martinem Doktorem slavnostně otevřela dráhu pro profesionální a amatérské snowboardisty a lyžaře v Harrachově. Trať designovali reprezentační trenéři snowboardingu Marek
Jelínek a Jakub Flejšar.
Samková otevřela novou snowboardcrossovou
trať již po roce od vítězství na olympijských
hrách v Soči. „Uběhlo to hrozně rychle! Pan
ministr Chládek se mě už v Soči ptal, co by pro
nás mohl udělat. Tak jsem rovnou řekla, že
potřebujeme mít hlavně kde trénovat s mládeží. Jsem ráda, že nezůstalo jen u slibů
a už se můžeme projet na nové trati,“ libuje si
olympijská vítězka Eva Samková.

Desítky škol po celé republice mohou získat
zbrusu nový pingpongový stůl. Český olympijský výbor připravil společně s Českou asociací
stolního tenisu interaktivní soutěž o nejlepší
video, na kterém žáci zachytí, jak hrají ping-
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Nová trať pro snowboardcross a skikros by
v budoucnu mohla být součástí plánovaných
Národních olympijských center, jejichž projekt
předkládá Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR do vlády.
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50 LET OD HER V TOKIU A INNSBRUCKU
1964
Ve Valdštejnském paláci proběhlo z iniciativy
místopředsedy ČOV Františka Koláře setkání
desítek českých a slovenských reprezentantů,
kteří vzpomínali na rok 1964, v němž tehdejší
Československo získalo celkem patnáct olympijských medailí. „Největší radost mám z toho,
že jsme zase spolu,“ řekla dojatě gymnastka
Věra Čáslavská, jež si ziskem tří zlatých medailí podmanila celé Japonsko.
Olympioniky přivítal předseda Senátu ČR Milan Štěch.

Češi budou obhajovat zlato z posledního zimního evropského festivalu z rumunského Brašova, kde se o jedinou českou medaili zasloužil tým skokanek na lyžích v závodě na středním můstku. „Letní“ sportovci absolvují
v červenci EYOF v gruzínském Tbilisi.
Do zahájení Evropských her v Baku zbývá
pět měsíců

Jedinou medaili, na kterou českoslovenští
reprezentanti dosáhli v Innsbrucku, byl bronz
v hokejovém turnaji. „Chtěli jsme od spisovatele Oty Pavla, aby o nás taky napsal knížku. Ale
akorát u něj propukla ta zákeřná nemoc a už to
bohužel nestihl. To mě moc mrzí, byl to
ohromný člověk,“ povzdechl si Jan Klapáč,
dědeček současné reprezentantky v lyžování
a mistryně světa ve snowboardingu Ester Ledecké.
OLYMPIJSKÉ SPORTOVNÍ AKCE
Šestašedesát Čechů na EYOF
Do Vorarlberska a Lichtenštejnska odletělo 24.
ledna 66 mladých českých sportovců, kteří na
XII. zimním evropském olympijském festivalu
mládeže bojují v osmi sportech (alpské
a běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení,
lední hokej, severská kombinace, skoky na
lyžích a snowboarding).
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Přesně 12. června 2015, začne v ázerbajdžánském Baku na 6 tisíc sportovců bojovat o historicky první medaile z Evropských her. Starý
kontinent se tak dočká své multisportovní soutěže pod patronátem sdružení Evropských
olympijských výborů. Jedenáct z dvaceti sportů
přitom bude v Baku plnit i kvalifikační limity pro
Rio 2016.
„Projekt jsme zpočátku sledovali s mírnými
rozpaky. Po osobní návštěvě v Baku jsem však
přesvědčen, že hry budou na špičkové úrovni,
nejenom co se týče infrastruktury, ale i úrovně
jednotlivých soutěží. Pro sportovce to bude
výborná zkušenost,“ řekl Petr Graclík, generální sekretář ČOV.
Do Baku odjede zhruba 130 českých reprezentantů, kompletní složení výpravy bude známé
na konci dubna. Sportovní fanoušci budou
moci sledovat celkem 253 soutěží ve dvaceti
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sportech a uvidí i některé olympioniky, kteří se
v roce 2016 představí na olympijských hrách
v Brazílii. Například stolní tenisté, střelci
a triatlonisté mají v Baku přímou kvalifikaci pro
Rio.

Ostatní pravidla zahrnutá v Agendě 2020 mají
za cíl zjednodušit a zlevnit kandidaturu na
pořádání olympijských her.

Oficiální stránky: www.baku2015.com
Hokejbalová premiéra na ODM v Plzni
V červnu se uskuteční v Plzeňském kraji letní
verze olympiády dětí a mládeže (ODM), na
které se premiérově přestaví i hokejbalisté.
Kolektivních sportů na červnové ODM bude
celkem šest. Kromě již zmíněného hokejbalu
budou mít své soutěže také basketbal, házená,
fotbal, nohejbal a plážový volejbal.
ODM 2016 v Ústeckém kraji
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a předseda ČOV Jiří Kejval podepsali smlouvu o pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže
v roce 2016. Hry se uskuteční od 17. do 22.
ledna. ODM se v Ústeckém kraji uskuteční už
podruhé, v roce 2007 se zde konala letní varianta. Tentokrát se bude závodit v alpském a
akrobatickém lyžování a ve snowboardingu,
v běžeckém lyžování a v biatlonu, v ledním
hokeji, v rychlobruslení a krasobruslení. Doprovodné soutěže proběhnou v šachu a disco
tanci.

Velkou novinkou je zřízení nového televizního
kanálu MOV, tzv. Olympic Channelu, který by
měl nejenom celosvětově zpřístupnit kompletní
záznamy z OH, ale také dát prostor
k prezentaci menším sportům a přiblížit sport
mládeži.

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE

Evropské olympijské výbory v Praze

Agenda 2020

V listopadu letošního roku se v
ČR po šestnácti letech uskuteční
Valné shromáždění Evropských
olympijských výborů (EOV). V
listopadu 1999 už v České republice Evropské
olympijské výbory zasedaly, v červnu 2003 pak
Praha přivítala i nejvyšší představitele sportovního prostředí, když hostila 115. zasedání
Mezinárodního olympijského výboru.

Mezinárodní olympijský výbor schválil na svém
127. zasedání v Monaku nový strategický plán
vývoje olympijského hnutí, tzv. Olympijskou
agendu 2020. Všech 40 bodů dokumentu získalo plnou podporu 96 hlasujících členů MOV.
Mezi nově přijatá doporučení patří např. větší
důraz na disciplíny v programu olympijských
her. Pro letní je stanoven limit na 310 sad medailí a 10 500 sportovců, pro zimní pak na 100
sad medailí a 2900 sportovců. Další přijatá
pravidla umožní přesun soutěží i do jiných
zemí, než v jaké sídlí pořadatelské město.
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Podrobné informace k strategickému dokumentu Agenda 2020 najdete zde.

„Je nám ctí představit znovu českou metropoli
a při té příležitosti znovu na Prahu upozornit
jako na lokalitu, která umí hostit významné
mezinárodní akce,“ řekl předseda Komise zahraničních vztahů Roman Kumpošt. Termín
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valného shromáždění EOV je stanoven na 20.
až 22. listopadu 2015.
„Praha přivítá špičky sportovní diplomacie.
Přijede předseda MOV Thomas Bach i šéf
Asociace národních olympijských výborů šejk
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,“ doplnil Petr
Graclík.
Evropský týden sportu
Český olympijský výbor byl ministerstvem
školství jmenován koordinátorem Evropského
týdne sportu, jehož cílem je propagace pohybové aktivity a zvýšení povědomí o pozitivních
dopadech sportu. První ročník byl stanoven na
září 2015.
Koncept a konkrétní aktivity Evropského týdne
sportu připravuje Evropská komise ve spolupráci s poradní skupinou složenou ze zástupců
sportovního sektoru, včetně pracovníků Evropské kanceláře Evropských olympijských výborů
(EOC) a Evropské nevládní sportovní organizace (ENGSO).

Pomoci můžete i vy
Víte o dětech ze svého okolí, kterým brání
nedostatek financí ve sportování? Napište nám
(con@olympic.cz) nebo navštivte web nadace.
Hlavním partnerem projektu je Sazka.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE – UNIE
PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ, VĚDECKOMETODICKÁ SEKCE
Mezinárodní konference MOSTY II
Unie profesionálních trenérů a Vědeckometodická sekce ČOV uspořádaly další konferenci v seriálu „Mosty 2014“, jehož cílem je
spojení teorie s praxí a propojení jednotlivých
sportovních odvětví. Pozvání přijali fotbalový
kouč Gerard Houllier a Simon Nausch spolu
s plážovými volejbalistkami Markétou Slukovou a Kristýnou Kolocovou. Diskutovat s
nimi přišla řada špičkových trenérů z kolektivních i individuálních sportů.

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

Česká olympijská nadace podpořila na svém
zasedání, kterého se zúčastnila i patronka
Zuzana Hejnová, dalších sto mladých sportovců. Finanční podpora ve výši 404 900 korun
putuje k 44 dívkám a 56 chlapcům ve věku
6 až 18 let. Celkově tak nadace za dobu své
existence již podpořila 605 dětí ze sociálně
slabších poměrů, kterým by jinak ve sportování
bránil nedostatek financí.
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„Původně jsme měli v plánu dělat jednu konferenci ročně. Zájem o první setkání ale předčil
naše očekávání. Kolegové z Unie profesionálních trenérů jsou navíc schopní domluvit velmi
dobré hosty, kteří mají trenérům co říct, a tak
jsme se rozhodli plány pozměnit,“ řekl člen
Vědecko-metodické sekce Michal Ježdík.
Další konference se zajímavými hosty se chystá na přelom května a června 2015.
16. února 2015 se v pražské Ypsilonce uskuteční už třetí ročník předávání cen nejlepším
trenérům ČR.
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KOMISE
SPORTU

ROVNÝCH

PŘÍLEŽITOSTÍ

VE

Komise rovných příležitostí ve sportu je nové
pojmenování dřívější Komise sportu žen, která
působí při ČOV již od roku 1996. Změna názvu
je reakcí na rozšiřující se činnost komise i na
mezinárodní standardy.
K hlavní agendě i nadále patří podpora aktivní
činnosti žen ve všech oblastech sportu, a to
i v řídících pozicích, a šíření požadavku rovných příležitostí ve sportu pro všechny nehledě
na jejich pohlaví, věk, sexuální orientaci nebo
handicap.
Výzva k nominacím na ocenění Trenérka/cvičitelka roku 2014

Do letošního ročníku tradiční fotografické soutěže se přihlásilo 289 autorů se 791 fotografiemi. Více o pravidlech a průběhu soutěže
najdete na Rajče.net.
KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Seminář Sport a psaná média

Komise rovných příležitostí ve sportu opět po
roce vyzývá sportovní organizace a sportovní
svazy ČR k nominacím trenérek a cvičitelek na
ocenění udělované Českým olympijským výborem. Do 27. února 2015 mohou zástupci těchto
organizací nominovat ženy v kategoriích:




dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky,
profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy,
objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku.

Slavnostní ocenění trenérek a cvičitelek proběhne v dubnu v Praze. Termín setkání bude
zveřejněn na webu komise. Od roku 2007 jsou
každoročně oceněny tři desítky žen působící
v oblasti sportu napříč celou republikou.
SPORT AMATÉR FOTO
Dvanáctý ročník soutěže SPORT AMATÉR
FOTO, kterou pořádá ČOV společně se serverem Rajče.net, zná své vítěze. Tím absolutním
se stal Jakub Frühauf s fotografií z dostihů.
V hlasování veřejnosti vyhrála Vlasta Michalovičová s momentkou z hasičských závodů.
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Pro zástupce svazů uspořádala KVV ČOV ve
spolupráci s vydavatelstvím MAFRA seminář
na téma Sport a psaná média na téma efektivní komunikace v médiích.
Prezentace ze semináře si můžete stáhnout
ZDE.
Vydavatelství MAFRA připravilo internetovou
stránku www.idnes.cz/svazy, kde se zástupci
svazů mohou obracet s dotazy a tipy přímo na
redakci iDNES.cz a MF DNES. Prostor pro
prezentaci jednotlivých sportů je i na platformách ČOV – webu, facebookových stránkách,
Olympijském zpravodaji či Olympijském magazínu na programu ČT Sport. Obracejte se na
press@olympic.cz.
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Televizní vysílání Evropských her
Na území České a Slovenské republiky odvysílá Evropské hry v ázerbajdžánském Baku televize DIGI Sport, a to na čtyřech specializovaných kanálech. Fanouškům přinese nejméně
500 hodin přímých přenosů a souhrnného
zpravodajství z každého dne soutěží.
Evropským hrám se bude v červnu věnovat
také program ČT Sport.
OLYMPIJSKÉ UDÁLOSTI ROKU 2015

Zimní evropský olympijský festival mládeže. Zhruba patnáct stovek mladých sportovců
ve věku 14–18 let z pěti desítek evropských
zemí poznává od 25. do 30. ledna v Rakousku
a Lichtenštejnsku olympijskou atmosféru. Na
dvanáctý Zimní evropský olympijský festival
mládeže (EYOWF) odjelo 66 českých sportovců.
Sazka Olympijský víceboj. S pololetním vysvědčením 29. ledna dostanou školáci, kteří
splnili všech osm disciplín víceboje, také sportovní vysvědčení. Z něj se dozvědí, jak jsou na
tom v jednotlivých testovaných schopnostech
v porovnání se svými vrstevníky, a dostanou
tipy na cviky, které jim pomohou se zlepšit
v horších disciplínách.
Loterijní odvody na sport mládeže – pravidelné kvartální rozdělení peněz pro sport mládeže: www.olympic.cz/financovanisportu.
Vypsání výběrového řízení na pořadatele
Olympiády dětí a mládeže 2017 (ODM).

I bez olympijských her bude rok 2015 pro
olympijské hnutí pořádně nabitý. Proběhnou
první Evropské hry, mladé sportovce čeká
Olympiáda dětí a mládeže nebo zimní a letní
Evropský olympijský festival mládeže. Projděte
si přehled událostí roku 2015, který budeme
průběžně doplňovat.

ÚNOR

LEDEN

Trenér roku. Unie profesionálních trenérů
vyhlásí 16. února nejlepší trojici trenérů roku
2014 a oznámí osobnosti, které vstoupí do
síně slávy.

Kandidatura pro olympijské hry 2024. Pro
města, která mají zájem pořádat za devět let
letní olympijské hry, začal 15. ledna kandidátský proces. Proběhne už podle pravidel Agendy 2020, která by měla souboj o pořádání her
zjednodušit a zlevnit.
Zasedání Výkonného výboru sdružení Asociace Národních olympijských výborů
(ANOC) proběhlo 19. ledna v Lausanne.
Evropské olympijské výbory (EOC) svolaly
na 21. ledna do Lausanne první letošní Výkonný výbor.

8

Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru proběhne 4. února.
Návštěvy hodnotící komice MOV v kandidátských městech pro olympijské hry 2022,
11. – 22. února.

Zasedání Výkonného výboru MOV proběhne
28. února v Riu de Janeiru.
BŘEZEN
Setkání Českého klubu olympioniků. Národní dům na Vinohradech bude opět hostit
ples pro nejlepší české olympioniky historie.
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Sto dnů do zahájení Evropských her. Blíží
se nový projekt Evropských olympijských výborů, 4. března zbývá do startu her 100 dní.
Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru proběhne 11. března.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Na konci března začínají okresní kola populárního "OVOV".
Koordinační komise MOV zasedne v půlce
března v jihokorejském Pchjongčchangu, dějišti ZOH 2018.
Ocenění rytířů. Český klub fair play odmění
17. 3. čestné sportovce a hrdiny, kteří staví
férovost, slušnost a ohleduplnost nad vítězství
– mezi dospělými i mezi školáky. Chybět nebude ani ocenění za celoživotní postoj.
Hodnotící komice MOV má naplánovány další
návštěvy v kandidátských městech pro olympijské hry 2022 (21. – 30. 3.).
DUBEN
MOV oslaví 10. dubna sto let ve švýcarském Lausanne.
Olympijská nadace. V každém čtvrtletí se na
zasedání sejdou patroni nadace z řad olympijských medailistů i její prezident Jan Železný
a rozdělí příspěvky dětem, kterým ve sportování jinak brání nedostatek finančních prostředků.
Trenérka a cvičitelka roku. Komise rovných
příležitostí ve sportu ocení trenérky a cvičitelky, které se dlouhodobě – a mnohdy na dobrovolnické bázi – věnuji trénování.
Sedmé fórum programu MOV „Duální kariéra
sportovců“ proběhne v hlavním městě Peru od
12. do 14. dubna.
Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru proběhne 21. dubna.

Plénum ČOV. Nejvyšší orgán Českého olympijského výboru se sejde 23. dubna.
Loterijní odvody na sport mládeže – pravidelné kvartální rozdělení peněz pro sport mládeže: www.olympic.cz/financovanisportu.
KVĚTEN
Víceboj – školáci se potkají s hvězdami.
Nejaktivnější školy v rámci Sazka Olympijského víceboje navštíví v průběhu května a června
ambasadoři, se kterými si děti budou moct
vyzkoušet i některé prvky z jejich tréninku.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Krajská kola OVOV.
Výkonný výbor EOC se sejde v Turecku 14.
května. Dva následující dny se uskuteční seminář EOC.
Výběr pořadatele ODM 2017.
ČERVEN
Hodnotící komise MOV předloží 9. a 10.
června v Lausanne zprávu o kandidaturách pro
OH 2022, proběhnou také brífinky s členy jednotlivých kandidátských měst.
Volba hostitele Olympijských her mládeže
(YOG) v roce 2020 se uskuteční 10. června ve
Švýcarsku.
Evropské hry. V ázerbajdžánském Baku se
sejde na 6000 sportovců, kteří poprvé budou
soupeřit o medaile z Evropských her. Ty proběhnou od 12. do 28. června, soutěžit se bude
i v některý neolympijských sportech. Pro jedenáct z dvaceti sportů se nabízejí příležitosti pro
olympijskou kvalifikaci do Ria de Janeira 2016.
Česká výprava si bude hýčkat naděje na výborné výsledky například v rychlostní kanoistice, judu, cyklistice a dalších sportech. Reprezentovat by mělo zhruba 130 českých sportovců.
Olympiáda dětí a mládeže. Plzeň se stane
centrem sportu od 14. do 18. června, kdy tu
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proběhnou Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže pro kategorie žáků, dorostenců a kadetů.
Srdcem her bude Olympijský dům v Techmania Science Centru. Soutěžit se bude v 18
odvětvích od atletiky po triatlon a ve dvou doplňkových soutěžích. Zúčastnit by se mělo
téměř 3000 sportovců a trenérů.
Běh Olympijského dne. Prostřednictvím běžeckých závodů napříč Českou republikou
proběhne 24. června oslava založení Mezinárodního olympijského výboru.
Víceboj, sportovní vysvědčení. V rámci Sazka Olympijského víceboje, jehož cílem je ukázat dětem sport jako součást zdravého životního stylu, dostanou žáci za splnění všech disciplín na konci školního roku vysvědčení, ze
kterého se dozvědí, pro které sporty mají největší předpoklady a kde se jim ve svém okolí
mohou věnovat.
Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru. Čtvrté zasedání proběhne 24. června.
ČERVENEC
Koordinační komise MOV zasedne na přelomu června a července v japonském Tokiu,
dějišti OH 2020.
EYOF. Letní verze Evropského olympijského
festivalu mládeže proběhne v gruzínském Tbilisi od 26. července do 1. srpna. Soutěžit se
bude v atletice, basketbalu, cyklistice, gymnastice, házené, judu, plavání, tenise a volejbalu.
Loterijní odvody na sport mládeže – pravidelné kvartální rozdělení peněz pro sport mládeže: www.olympic.cz/financovanisportu.
Zasedání VV MOV, Kuala Lumpur, od 27. do
29. července.

SRPEN
Rok do Ria. Pátého srpna začne Brazílie odpočítává pouhý rok zbývající do startu letních
olympijských her v Riu de Janeiru.
Koordinační komise MOV bude zasedat od
13. do 15. srpna v brazilském Riu de Janeiru.
ZÁŘÍ
Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Republikové finále, 4. – 5. září.
Víceboj pokračuje. Po prázdninách se s dětmi
do škol vrátí i Sazka olympijský víceboj. V září
také vyvrcholí OVOV, jehož nejlepší účastníci
se sejdou při republikovém finále.
Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru se koná 9. září.
V září proběhne první Evropský týden sportu, jehož cílem je propagace pohybové aktivity
a zvýšení povědomí o pozitivních dopadech
sportu. V ČR bude koordinátorem akce ČOV.
Loterijní odvody na sport mládeže – pravidelné kvartální rozdělení peněz pro sport mládeže: www.olympic.cz/financovanisportu.
17. září se v Albánii uskuteční další Výkonný výbor EOC.
Koordinační komise MOV v jihokorejském
Pchjongčchangu, dějišti ZOH 2018, bude zasedat od 22. do 24. září.
ŘÍJEN
Na zasedání Výkonné rady Asociace národních olympijských výborů v americkém
Washingtonu naváže 29. a 30. října jubilejní
XX. Valné shromáždění ANOC.
LISTOPAD

31. července bude zvoleno hostitelské město ZOH 2022.
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Valná shromáždění EOV. Česko čeká setkání
sportovních diplomatů, v Praze se bude od 19.
do 22. listopadu konat valná hromada Evropských olympijských výborů.
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PROSINEC
Sport Amatér Foto 2015. V posledním měsíci
roku budou vyhlášeni vítězové tradiční fotografické soutěže Sport Amatér Foto, kterou pořádá Český olympijský výbor společně se serverem Rajče.net.
Zasedání Výkonného výboru Českého
olympijského výboru proběhne 2. prosince.
Zasedání
Výkonného
výboru
v Lausanne od 8. do 10. prosince.

MOV

Valná hromada Českého klubu sportovních
svazů, organizací a institucí, složky Českého olympijského výboru.
Změny vyhrazeny. Seznam je průběžně aktualizován.
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Redakce: Alexandr Kliment, Zuzana Kalátová, Barbora Žehanová
Fotografie © 2012–2015 Jan Malý, Jiří Koliš, OBS, archiv ČOV.
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