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Praha centrem světové
sportovní diplomacie

Vážení a milí sportovní přátelé,
Praha se tento týden stane centrem světového
sportu, když sem během 44. valného
shromáždění Evropských olympijských výborů
přijedou
předsedové
nejvýznamnějších
organizací
olympijského
hnutí
v čele
s Thomasem Bachem (MOV) a Patrickem
Hickeym (EOV).
Jsem hrdý na to, že Evropské olympijské
výbory ocenily mezinárodní aktivity Českého
olympijského výboru posledních let a
zasednou po šestnácti letech v Praze. Česká
republika tak má jedinečnou příležitost ukázat
před tak významným publikem, že sportovní
diplomacie má u nás své pevné a
nezastupitelné místo.
Musí ho mít i díky tomu, že Jiří Stanislav GuthJarkovský v roce 1894 stál po boku Pierra de
Coubertina a dalších při vzniku Mezinárodního
olympijského výboru. Český olympijský výbor
stejně jako všechny další české sportovní
instituce má závazek pokračovat v propagaci
sportu a olympijských myšlenek, zejména mezi
dětmi a mládeží.
Valné shromáždění v Praze je jedinečná
příležitost ukázat světu, že Česká republika
může hrát na mezinárodní scéně významné
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místo. Vytratili jsme se z mezinárodních
organizací a teď máme možnost se do nich
znovu aktivně zapojit. Vždyť do metropole
přijedou zástupci různých sportovních federací,
národních olympijských výborů, organizačních
štábů budoucích olympijských akcí pro mládež
a dospělé včetně Čínského olympijského
výboru, který nás žádá o spolupráci pro zimní
hry v Pekingu 2022. Český sport a Česká
republika se tak mohou na domácí scéně
prezentovat v tom nejlepším světle před lidmi,
kteří rozhodují o budoucnosti světového
sportu. Udělám vše pro to, abychom Českou
republiku vrátili zpátky na mapu olympijského
hnutí, kam patří a vždycky patřila.
Váš
Jiří Kejval
AKTIVITY PŘEDSEDY
S ministryní školství Kateřinou Valachovou
v těchto týdnech Jiří Kejval intenzivně jedná o
objemu státních prostředků určených pro sport.
Cílem je schválení pozměňovacího návrhu,
jímž by se již alokované 3,5 miliardy korun pro
rok 2016 navýšily o další finanční prostředky.
Na toto téma vyjednává Kejval také
s premiérem Bohuslavem Sobotkou.
S ministryní Valachovou probíhají porady o
programech určených na podporu sportu a
jejich optimální využití. Dalším tématem
v komunikaci s MŠMT je využití prostředků
jako stimulu pro města a obce, které by se
měly ve větší míře zapojit do financování
českého sportu.
Jiří Kejval podepsal s ministrem zahraničních
věcí Lubomírem Zaorálkem Memorandum o
vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem
zahraničních věcí a Českým olympijským
výborem. Memorandum představuje sport jako
efektivní nástroj pozitivního vnímání ČR v
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zahraničí, zároveň navazuje na úspěšnou
spolupráci při zajišťování české účasti na
olympijských hrách. Cílem prohlášení je
zintenzivnit sportovní diplomacii ČR, která
zařadí aktivity ČOV pro podporu zdravého
životního stylu do svých forem prezentace na
mezinárodní úrovni.

hrách, k nimž nově přibudou tzv. World Beach
Games s premiérou v San Diegu v roce 2017.
To znamená, že každý rok olympijské výbory
zajišťují výpravy na dvě až tři velké akce, což
klade vysoké nároky jak na sportovní úseky (v
ČOV jej vede Martin Doktor), tak finance. Na
toto téma ČOV svolá seminář, jehož cílem
bude najít se zástupci sportovních institucí a
příslušných ministerstev efektivní systém
spolupráce.
Valné shromáždění EOC v Praze v duchu
historie, tradice a kultury

„ČR je na svou velikost sportovní velmoc.
Jména Věry Čáslavské, Pavla Nedvěda či
Emila Zátopka jsou často nejznámějšími
symboly ČR v zahraničí. Spojit sportovní
diplomacii s tradiční se nám musí nesmírně
vyplatit,“ uvedl v této souvislosti šéf české
diplomacie.
Memorandum
navazuje
na
dosavadní spolupráci MZV s ČOV zejména při
zajišťování české účasti na olympijských
hrách, kdy zastupitelské úřady poskytují
během konání olympijských her podporu
organizačnímu týmu, a naopak využívají
sportovní události k propagaci České
republiky.
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
Valné shromáždění ANOC ve Washingtonu
Jiří Kejval a předseda Komise zahraničních
vztahů ČOV Roman Kumpošt se ve
Washingtonu zúčastnili valného shromáždění
Asociace národních olympijských výborů
(ANOC). Aktivity olympijského hnutí významně
narostly: MOV zaštiťuje kromě klasických
olympijských her Evropské festivaly mládeže a
Olympijské hry mládeže, Evropské olympijské
výbory (EOC) letos spustily projekt Evropských
her. Dále národní olympijské výbory vyzvaly
MOV, aby zaštítil také účasti na světových
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Cílem
ČOV
pro
Valné
shromáždění
Evropských olympijských výborů (EOC) je
delegátům přiblížit sportovní, historickou a
kulturní tradici ČR a její metropole. „Chceme
ukázat lidi z České republiky jako velmi
zodpovědné
a
inovativní
organizátory
mezinárodních akcí,“ řekl Roman Kumpošt.
Upozornil tak na fakt, že v Česku se
uskutečňují světové i evropské šampionáty a
další
významné
mezinárodní
sportovní
události. Zatím posledním podnikem bylo finále
tenisového Fed cupu
v Praze. „Česká republika
je prezentována také jako
země, kam lze jezdit za
ojedinělým
sportovním
zážitkem. K tomu slouží
destinační značka Czech
Republic
–
Land
of Stories, objevující se
od
března
do
září
v záběrech
televizních
kamer
v přímých
přenosech i záznamech.
Tyto přenosy byly navíc
doprovázeny reportážemi
o krásách jednotlivých
pořadatelských
měst,
regionů i celé České
republiky,“
doplnila
Monika
Palatková,
generální
ředitelka
agentury Czech Tourism, jednoho z partnerů
valného shromáždění EOV v Praze.
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OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY
Přihláška pro Hry XXXI. olympiády
slavnostně podepsána na Hradě

slavnostním podpisu prezident republiky Miloš
Zeman.
„Od sportovců bude určitě vyžadován
maximální výkon. Takový, kdy minimálně
navážou na Londýn. I funkcionáři musí udělat
maximum pro to, aby jim vytvořili optimální
podmínky,“ řekl Jiří Kejval.
Sportovce přišla podpořit i ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová:
„Věřím, že v Riu budeme co nejúspěšnější a
že získáme co nejvíc medailí, ale také že to
bude příležitost, aby Česká republika byla
představena v tom nejlepším světle,“ uvedla.

Mezi hosty při slavnostním podpisu nechyběly
desítky sportovců současnosti i minulosti. Přišli
také úspěšní zimní reprezentanti, např.
olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva
Samková nebo skikrosař Tomáš Kraus.
Kromě zástupců zimních sportů nemohli
chybět čeští sportovci, od kterých se čekají
úspěchy i na hrách v Riu (olympijský vítěz v
moderním pětiboji David Svoboda, bronzoví
olympijští medailisté, kajakáři Daniel Havel,
Lukáš Trefil a Jan Štěrba, nebo kanoista
Martin Fuksa, judista Lukáš Krpálek či
světoví šampioni ve vodním slalomu Kateřina
Kudějová a Jiří Prskavec).

„Daleko důležitější než medaile není
Coubertinovské zúčastnit se, to by bylo hrozně
málo, ale vydat ze sebe všechny síly.
Nejdůležitější na člověku je sebeúcta. Když
člověk odchází poražen a ví, že ze sebe vydal
úplně všechno, je hoden stejné úcty jako ten,
kdo získal jakoukoli medaili,“ uvedl při
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V létě se během olympijských her v Riu
bude sportovat nejen na Lipně
Český olympijský výbor využije olympijských
her v Riu k propagaci sportu a aktivního
životního stylu. Stejně jako během her v Soči
chystá i na příští rok v létě olympijský park, kde
si lidé budou moci vyzkoušet různé sportovní
disciplíny
a
fandit
při
tom
českým
reprezentantům v bojích o medaile. Park za
podpory Mezinárodního olympijského výboru
vyroste na březích Lipenské přehrady. Projekt
je vyvrcholením celoroční kampaně Jižní
Čechy olympijské.

„Olympijský park Soči–Letná, který navštívilo
za osmnáct dní 400 tisíc lidí, měl mezi
veřejností velký úspěch. Průzkum mezi
návštěvníky jednoznačně ukázal, že se jim
park líbil a drtivá většina z nich řekla, že
bychom měli park připravit i pro hry v Riu,“ řekl
předseda ČOV Jiří Kejval. Návštěvníci si
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často přáli, aby se taková akce uskutečnila
také mimo hlavní město. „Rozhodli jsme se
tyto hlasy vyslyšet. Zároveň jsme hledali
lokalitu, která bude mít vhodné podmínky pro
letní sporty, kde budeme moci využít už
existující sportoviště a kde budeme mít
podporu místních úřadů i obyvatel. O projekt
měl největší zájem Jihočeský kraj – byl
nejaktivnější a připravil navíc projekt Jižní
Čechy olympijské,“ vysvětlil volbu Kejval.

kandidátských měst, které určují všechny
formy komunikace mezi kandidátskými městy,
členy MOV a dalšími zúčastněnými stranami
olympijského hnutí včetně návštěv. Olympijská
agenda 2020 také nabízí kandidátům snížení
nákladů spojených s kandidaturou.

Olympijský park Rio–Lipno 2016 bude hlavním
centrem. Kromě toho olympijské parky – v
menším měřítku – vyrostou i v Ostravě,
Pardubicích nebo Plzni. Hlavní park se bude
rozprostírat po březích celé Lipenské přehrady.
„Chceme co nejvíce využít stávající sportovní
infrastrukturu, která je prakticky ve všech
obcích. Kolem přehrady vede cyklostezka,
takže se návštěvníci budou mezi sportovišti
moci pohybovat na kole nebo na kolečkových
bruslích,“ popisuje plány marketingový ředitel
ČOV Marek Tesař. Vloni v únoru na Letnou
mířily stovky školních výprav, olympijské hry v
Riu ale proběhnou během prázdnin. „Rádi
bychom na Lipno dostali děti s rodiči. Zapojit je
chceme už v průběhu školního roku v rámci
Sazka Olympijského víceboje. Pozvánku
dostane každý účastník víceboje a chystáme
soutěže, v nichž školáci budou mít šanci vyhrát
s rodiči pobyt ve sportovních kempech,“ říká
Tesař.

Čeští sportovci v roli „módních návrhářů“

O vítězi se rozhodne na 130. zasedání
Mezinárodního
olympijského
výboru
v peruánské Limě v roce 2017.

Čeští olympionici si v prodejně Alpine Pro
vyzkoušeli návrhy produktů nové kolekce pro
Rio 2016, včetně použitých materiálů a střihů.
„Dostali jsme zatím slepé kusy, bez potisku.
Připadám si jak při testování nového auta,
stupeň utajení je vysoký,“ vysvětloval mistr
světa v rychlostní kanoistice Martin Fuksa.
Oblečení testovali i další sportovci: vodní
slalomář Vavřinec Hradilek, basketbalistka
Ilona
Burgrová,
plavkyně
Simona
Baumrtová, jachtař Viktor Teplý a zápasnice
Adéla Hanzlíčková. Jejich připomínky Alpine
Pro zohlední při výrobě kolekce pro
olympijskou výpravu i fanoušky.

OH 2024: Los Angeles proti Evropě
Mezinárodní olympijský výbor potvrdil, že o
pořadateli letních olympijských her v roce 2024
se rozhodne mezi pěticí měst: Budapešť
(Maďarsko),
Hamburk
(Německo),
Los
Angeles (USA), Paříž (Francie) a Řím (Itálie).
Kandidátská města se zavazují plně dodržovat
Olympijskou chartu a všechny principy a
závazky z toho plynoucí.
Mezinárodní olympijský výbor v souladu s
Agendou 2020 MOV výrazně zredukoval
technické manuály, které čítaly přes 7 tisíc
stran, na současných 350 stran. Žadatelé
musejí
dodržovat
Pravidla
chování
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Část oblečení bude k dispozici pro fanoušky
ještě letos před Vánoci. Motiv kolekce bude
představen za několik týdnů, kompletní set pak
příští rok na jaře. „Sportovci vybrali střihy,
materiály a jednotlivé druhy oblečení, které
chtěli v olympijské kolekci pro Rio 2016. Čeká
nás momentálně ta nejdůležitější práce. Po
otestování konkrétních produktů sportovci
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jdeme ihned do výroby,“ řekl Petr Billy,
marketingový ředitel Alpine Pro.
Rio chystá premiéru kanálu pro vodní
slalom
Ve vodohospodářské laboratoři na pražské
ČVUT se zrodila podoba olympijského kanálu
pro vodní slalom, na kterém se pojede o
olympijské medaile na hrách v Rio de Janeiru
2016. Nyní se kanál, který vznikl pod rukama
vedoucího projektu Jaroslava Pollerta
mladšího, dočká velké premiéry.
Velký zátěžový test je na programu od 26. –
29. listopadu, kdy proběhnou testovací závody.
Whitewater Stadium očekává příjezd 250
sportovců ze 40 zemí světa. Nyní se vše
zkouší. Hlavní proud a přilehlé víry musí být
relativně stabilní a konzistentní, aby byla
olympijská soutěž regulérní a stejná pro
všechny sportovce. Smyslem testovacího
závodu je odstranění zbývajících nedostatků,
aby bylo vše pro olympijské hry skvěle
připraveno.
Netradiční bude i podoba olympijského kanálu,
který není ve tvaru podkovy jako na posledních
čtyřech hrách, ale je rovný. Jiný kanál by se
totiž do místa nevešel.
AKCE MLÁDEŽE
Lillehammer
bude
olympijských her

opět

dějištěm

V únoru příštího roku se uskuteční druhé zimní
Olympijské hry mládeže (Youth Olympic
Games). Největší akci pro mladé sportovce
bude hostit norský Lillehammer, kde se
představí na 1 100 nejlepších závodníků z
celého světa, kteří budou soutěžit v 70
disciplínách. Mezinárodní olympijský výbor
zveřejnil seznam 39 mladých ambasadorů,
kteří budou propagovat hry a sport ve svých
zemích. Mezi vybranými jsou mladí sportovci,
trenéři, ale i studenti. Někteří mají dokonce i
vlastní zkušenosti z velkých her. Za Českou
republiku bude roli ambasadorky plnit bývalá
závodnice ve sportovním aerobiku Lucie
Tužová.
Kanada
vyslala
olympijského
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reprezentanta ve skoku na lyžích Erica
Mitchella, Francie zase mistryni světa ve
vodním slalomu Nourii Newmanovou a Velká
Británie Claire Hamiltonovou, která dokonce
na olympijských hrách v Soči získala bronz v
curlingu.
Zimní olympiáda mládeže v Lillehammeru se
bude konat ve dnech 12. 2. – 21. 2. 2016.
Českou republiku by mělo reprezentovat mezi
40 až 50 sportovci. Více informací najdete
ZDE.
Sportovním novinářem na Olympiádě dětí a
mládeže
Český olympijský výbor připravil 3. ročník
vzdělávacího programu pro mladé novináře
během Olympiády dětí a mládeže v lednu 2016
v Ústeckém kraji. Programu se zúčastní 14
mladých žurnalistů ve věku 18–24 let, kteří
dostanou příležitost získat zkušenosti na velké
sportovní akci a publikovat pod hlavičkou ČOV
i jeho mediálních partnerů.
Olympiáda dětí a mládeže je největší multisportovní akce u nás. Účastníci programu si
vyzkouší práci „pod tlakem“, od psaní reportáží
až po online přenosy nebo živé komentáře
internetových přenosů z her. Mentory jim
budou zkušení sportovní novináři. Připraveny
jsou i besedy se slavnými sportovci, kteří
vysvětlí, jak média vidí oni.
Základní informace pro zájemce:


Program pro 14 novinářů probíhá ve
dnech 17.–21. ledna 2016.



ČOV
zajistí
vedení
zkušeného
sportovního novináře, přednášky a
workshopy.



ČOV hradí stravu a ubytování během
ODM 2016.



Kurz je
otevřen
pro
studenty
odpovídajících
oborů
(média,
žurnalistika) a bloggery či novináře ve
věku 18-24 let.
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Harmonogram výběru uchazečů:


30. 11. 2015 - Uzávěrka přihlášek



15.
12.
2015
postupujících kandidátů.

Vyrozumění

Požadavky:


Studium v relevantním oboru a/nebo
práce v médiích a/nebo publikační
činnost na blogu.



Strukturovaný životopis.



Dva vybrané publikované texty a/nebo
audio či video reportáže (do mailu
stačí poslat internetový odkaz).

Přihlášky a požadované podklady posílejte
na e-mail press@olympic.cz, v předmětu
uveďte „ODM 2016 – Mladí novináři“.

AKCE PRO SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
Týden duální kariéry:
sportovní kariéře?

Co

po

aktivní

projektu Dual Career. Jeho smyslem je zajistit
sportovcům plynulý přechod do běžného
pracovního života. Nová životní etapa čeká
třeba basketbalistku Ilonu Burgrovou, která
se zúčastnila celého Týdne duální kariéry:
„Účastním se workshopů, protože moje kariéra
se blíží pomalu ke konci.“
Týden duální kariéry byl rozdělený do čtyř
oblastí: pondělí patřilo měkkým dovednostem,
mezi něž se řadí například komunikační
dovednosti, úterý personální problematice,
středa informačním technologiím a čtvrtek
odborným dovednostem. „Jsem tady, abych
zjistil, co nového frčí,“ nechal se například
slyšet vodní slalomář Stanislav Ježek, který
se souběžně věnuje také výpočetní technice. S
mimosportovními aktivitami má už reálnou
zkušenost i lyžař Martin Koukal: „Po skončení
sportovní kariéry jsem několik projektů již
rozjel, především Kempy Martina Koukala. Od
tohoto Týdne si slibuji, že mi pomůže utřídit
pracovní aktivity a nalézt jednu pevnou
pracovní cestu.“
FINANCOVÁNÍ SPORTU
Ministryně školství seznámila sportovní
prostředí s prioritami resortu v oblasti
sportu

V pražském sídle poradenské společnosti
KPMG Česká republika probíhal Týden duální
kariéry, jehož program se skládá z tematicky
zaměřených školení, kurzů či workshopů na
téma komunikačních a dalších schopností.
„Nevím, jak dlouho budu ještě hrát. Workshopu
Duální kariéra se účastním, protože bych ráda
zjistila, jaké mám možnosti do budoucna,“
řekla
plážová
volejbalistka
Kristýna
Kolocová. Nejlépe tak vystihla cíl celého
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Na setkání se zástupci sportovního prostředí,
které ve spolupráci s Českou obcí sokolskou,
Českou unií sportu a ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy uspořádal Český
olympijský
výbor.
Ministryně
Kateřina
Valachová detailně představila dva stěžejní
materiály týkající se sportu: návrh novely
zákona o podpoře sportu a Plán podpory
sportu 2015–2017. „Podařilo se navýšit
podporu sportu pro rok 2016 o půl miliardy.
Pokládám to za první krok a budu pracovat na
tom, aby na konci volebního období do vlády
mířila státní podpora blížící se k částce šesti
miliard,“ řekla ministryně Valachová.
„Český
sport
trpí
katastrofálním
podfinancováním. Přitom prostředky, které do
sportu stát dává, se mu násobně vracejí –
například každá koruna investovaná do sportu
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přináší roční úsporu 2,53 korun na veřejných
výdajích
spojených
s
léčbou
nemocí
způsobených nadváhou a obezitou,“ řekl
předseda ČOV Jiří Kejval.
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta
navázal na téma přednáškou shrnující roli
krajů a obcí ve financování regionálního
sportu.
Na
závěr
předseda
Českého
atletického svazu Libor Varhaník upozornil na
fakt, že sport je pevnou součástí společenské
odpovědnosti a zdroje může čerpat také ze
soukromých zdrojů. „Sportu by velmi pomohlo,
kdyby společenská odpovědnost firem měla v
České
republice
oporu
v
legislativě.
Společnosti by pak měly zájem sportovní
aktivity podporovat,“ uvedl Libor Varhaník,
místopředseda ČOV pro ekonomiku a
marketing.
Novelu zákona o podpoře sportu a Plán
podpory rozvoje sportu 2015–2017 a
prezentace
řečníků
naleznete
na
www.olympic.cz/podklady.
SLOŽKY
VÝBORU

ČESKÉHO

Dana Zátopková přítomné vyzvala: „Mám
jednu otázku. Je tu v sále někdo starší než já?
Je někomu víc než 93?“ Po malé odmlce
dodala: „No, tak jsem tady opravdu nejstarší.
Před 40 lety mne ani nenapadlo, že tady budu
v těchto letech stát a mít řeč. Jsem ráda, že
jsem se sem vůbec po těch schodech
vyškrábala.“
Úvodnímu slovu předsedy ČKO Oldřicha
Svojanovského, jenž vybídl k symbolické
minutě ticha za ty, kteří se již setkání nemohli
zúčastnit, naslouchal i předseda ČOV Jiří
Kejval. Na oslavě zavzpomínala na momenty
ze své kariéry také sportovní gymnastka Věra
Růžičková: „Je to úžasná věc se takhle
scházet. Člověku se hned v hlavě objeví
krásné chvíle.“ „Tady je to jak na nějakém trhu.
Možná to slyšíte, každý s někým něco
projednává nebo vzpomíná,“ popsala živou
atmosféru další gymnastka Věra Čáslavská.

OLYMPIJSKÉHO

Český klub olympioniků
Dana Zátopková slavila 40. výročí Českého
klubu olympioniků
Český klub olympioniků oslavil 40. výročí
svého založení. Na Masarykově koleji v Praze
byla také oštěpařka Dana Zátopková, která se
stala nejvzácnějších hostem setkání a
vzkázala: „Mám opravdu radost, že jsme klub
před těmi čtyřiceti lety založili.“
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Místopředseda ČOV a historik František Kolář
spočítal, že v sále se v jediném okamžiku díky
přítomným sportovcům sešlo přes sedmdesát
olympijských medailí. „Zajímavá otázka, kolik
je tady v sále medailí. Například moje stříbrná
ze štafety ze Sarajeva 1984 byla v pořadí 150.
českou olympijskou medailí,“ zamyslela se
Květa Jeriová-Pecková.
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Český klub fair play
Baku opět dějištěm významné sportovní
akce
Necelé čtyři měsíce po premiérových
Evropských
hrách
se
ázerbájdžánská
metropole Baku stala dějištěm další významné
sportovní události. A to rovněž premiérové první společný kongres se od 7. do 11. října
konal díky Evropskému hnutí fair play (EFPM)
a Mezinárodnímu výboru fair play (CIFP). Za
Český klub fair play se jednání zúčastnili
předsedkyně a členka exekutivy EFPM
Květoslava Pecková a místopředseda
Radomír Novák.
Motto kongresu znělo „Fair play v soutěžním
sportu – skutečnost, nebo pouhý ideál?“
Hovořilo se nejen o čestném zápolení, ale také
o jevech, které s ním úzce souvisejí: o roli
rodičů, trenérů či rozhodčích a o formách boje
proti současným negativním jevům, zejména
korupci, dopingu, sázkovým podvodům nebo
nebezpečí zneužívání mladých sportovců v
klubech.
Součástí kongresu bylo slavnostní předání
světových i evropských cen fair play. Jejich
držiteli se stali například polský tenista Lukasz
Kubot,
který
v
důležitém
okamžiku
čtvrtfinálového zápasu čtyřhry na Australian
Open přiznal dvojdotek, nebo rakouská
skokanka na lyžích Daniela IraschkováStolzová. Mistryně světa a stříbrná medailistka
z olympijských her 2014 neváhala na
Světovém poháru v Sapporu půjčit lyže
slovinské soupeřce, která na nich pak obsadila
třetí místo. Držitelem nového evropského
ocenění „Flame“ pro mladé sportovce za rok
2014 se stal litvínovský hokejový brankář
Patrik Spěšný, který oznámil pokus o
ovlivnění zápasu juniorské extraligy.
Česká olympijská akademie
Unie profesionálních trenérů předávala
zkušenosti z konference Leaders
Předat zkušenosti a nové poznatky dalším
trenérům
bylo
cílem
přednášky Unie
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profesionálních trenérů s názvem Dialogy 2.
Trojice bývalých trenérů českých národních
týmů předala svým kolegům informace získané
na newyorské mezinárodní konferenci Leaders
z přelomu června a července. Řečníky byli
Zdeněk Haník (volejbal), Michal Barda
(házená) a Michal Ježdík (basketbal).
Přednášce v prostorách nového sídla
Fotbalové
asociace
ČR
na
Strahově
naslouchalo přibližně 70 trenérů z mnoha
sportovních odvětví. Zastoupení měly vedle
fotbalu a ledního hokeje i ragby, florbal,
házená, basketbal nebo volejbal.
Zdeněk Haník vybral nejzajímavější citace z
přednášek velkých jmen světového sportu,
která na Leaders vystupovala. „Všichni tam byli
na pódiu ještě s někým. Leaders chtějí najít
můstky mezi sportem a jinými oblastmi života,“
popsal Haník. Zajímavý byl podle jeho slov
třeba společný diskusní panel trenéra
amerického fotbalu a předního neurochirurga.

Jednou z hlavních otázek se v rámci pražské
přednášky stala sportovní psychologie, tedy
obor, který je v Česku zatím v rámci fungování
týmových sportů dost zanedbávaný a
upozaděný. „U nás bereme psychologa jako
někoho, ke komu jdeme, když je s námi něco v
nepořádku. To je ale špatný postoj,“
komentoval jeden z trenérů ragby, který v době
své hráčské kariéry ve Francii za psychologem
šel po doporučení trenéra. Všichni řečníci se
shodli na tom, že je u nás mentální příprava
sportovců dost zanedbaná.
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Konference pro trenéry Mosty 2015
Vědecko–metodická
sekce
a
Unie
profesionálních trenérů ČOV pořádají čtvrtou
mezinárodní konferenci pro profesionální
trenéry MOSTY 2015. Hlavními řečníky budou
Jiří Fischer, bývalý český profesionální
obránce v NHL a současný ředitel rozvoje
hráčů Detroitu Red Wings, a Alain Goudsmet,
mentální kouč ve sportu, "stavitel" mostů mezi
sportovním prostředím a firemním světem.
Odborný seminář bude probíhat ve čtvrtek 19.
11. 2015 v Centru pohybové medicíny v Praze
4 - Chodov.

odvodů za rok 2015.

Aktualizovaný program Erasmus+

Ekonomická komise
znovu

podpořily

ČOV rozdělil sportovním svazům, České obci
sokolské a Českému paralympijskému výboru
132 milionů korun z třetí letošní splátky tzv.
loterijních odvodů a zůstatku z předchozího
období. Provozovatelé loterií a kurzových
sázek tak již tento rok sportování české
mládeže
podpořili
dohromady
částkou
převyšující 378,7 milionů korun.
„Juniorský
sport
je
u
nás
tragicky
podfinancovaný, proto si ceníme toho, že
loterijní společnosti už druhým rokem využívají
možnosti dané legislativou a část svých
odvodů směřují právě na sportování mládeže,“
upozornil předseda ČOV Jiří Kejval na fakt, že
stejně jako v roce 2014 i letos mohou
provozovatelé loterií a kurzových sázek snížit
své zákonem předepsané dílčí odvody o
částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar
ČOV. Ten jej každé čtvrtletí transparentně dělí
příjemcům na sport mládeže. Nezáleží na tom,
zda jde o olympijské či neolympijské sporty
nebo tělovýchovné organizace.
Za roky 2014 a tři čtvrtletí roku 2015 získal
sport od loterijních společností celkem téměř
823 milionů korun na mládež a podporu
zdravého životního stylu. „K aktuálnímu dění
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Přesné rozdělení I., II. a III. splátky loterijních

Komise zahraničních vztahů

KOMISE

Loterijní společnosti
sportování mládeže

kolem schvalování zákonů o loteriích bych řekl
jediné: pro budoucnost českého sportu je
zásadní, aby zůstal zachován účel loterijních
odvodů, tedy aby nadále putovaly k dětem.
Navíc v současném systému mohou příjemci s
prostředky hospodařit tři roky, což jim dává
dostatečný prostor s penězi efektivně
nakládat,“ komentoval místopředseda ČOV
Libor Varhaník.

Evropská komise aktualizovala průvodce
programem Erasmus+ s detailním popisem
programu a změnami oproti minulému roku,
mezi ty nejvýraznější patří navýšení rozpočtu
pro projekty a akce o více než 10 milionů EUR.
Materiál obsahuje také informace o výzvách s
uzávěrkou v roce 2016.
V kapitole Erasmus+
následujícím změnám:

Sport

dochází

k

- Celkový rozpočet pro projekty a akce je o
více než 10 milionů EUR vyšší než minulý rok,
konkrétní výše přesahuje 27 milionů EUR.
- Evropská komise plánuje spolufinancovat
zhruba 70 projektů „Partnerství založených na
spolupráci“. V letošním roce se podílela jen na
čtyřiceti projektech.
- Vzniká nová kategorie projektů „Malá
partnerství založená na spolupráci“, pro které
je vyčleněno v rozpočtu 3 336 000 EUR a je
plánováno z něj financovat kolem 60 projektů.
AKTUALIZOVANÝ PRŮVODCE KAPITOLOU
ERASMUS + SPORT je k dispozici v
materiálech zahraniční komise ČOV.
PRŮVODCE PROGRAMEM ERASMUS
najdete na webu evropské komise.

+
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V případě doplňujících dotazů se můžete
obracet e-mailem na zástupce ČOV v EOC
EU
Office
Janu
Janotovou
janotova@olympic.cz.
Legislativní rada
Sport a právo: nový zákon je nutností
„Sport svůj nový zákon hodně potřebuje. Sice
pozdě, ale jsem rád, že ho budeme mít,“ řekl
Jan Šťovíček (na snímku), předseda
Legislativní rady ČOV, která spolu s Ústavněprávním výborem Senátu Parlamentu ČR
uspořádala odbornou konferenci Sport a právo.
Předmětem konference byly nejen aktuální
otázky legislativních změn, ale také právní
úprava financování sportu, sportovní arbitráže
nebo portál sportu.

rozvinulo a je zde řada otázek, které nejsou
upravené. Ať už se jedná o antidopingové
otázky, ať už jsou to třeba otázka financování
sportu, institucionální otázky a podobně,“ dodal
Šťovíček.
Konference se krom dalších zúčastnili také
vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová,
sportovní ředitel ČOV Martin Doktor anebo
rozhodce Sportovního rozhodčího soudu při
Mezinárodním
olympijském
výboru
–
CAS Michael Beloff, který na úvod svého
vystoupení vzpomenul úspěchy a férové
chování legendárního běžce Emila Zátopka:
„Je mi ctí být v Praze, ve státě, kde se narodil
takový sportovec, jakým byl Emil Zátopek.“
Komise rovných příležitostí ve sportu
Prevence obtěžování a násilí ve sportu

V
průběhu
konference
ministryně
školství Kateřina Valachová představila vládní
návrh zákona o podpoře sportu, který klade
důraz na strategické řízení podpory sportu.
Dále návrh počítá se zvýšením adresnosti a
transparentnosti podpory sportu ze státního
rozpočtu nebo navrhuje zřídit rejstřík
sportovních organizací a sportovců. „Věřím, že
tato novela najde podporu v Poslanecké
sněmovně a následně i v Senátu, neboť
přispěje ke zkvalitnění sportovního prostředí u
nás“, uvedla na setkání se senátory, zástupci
státní správy a sportovního prostředí
ministryně Valachová.
„Ten zákon, který platí teď, je z roku 2001, je
velice krátký a zdaleka neupravuje to, co
potřebujeme. Ta doba se mezitím vyvinula,
sportovní prostředí se určitým způsobem
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Organizace
Safe
Sport
International
uspořádala v říjnu další konferenci, tentokrát s
názvem „Prevence obtěžování a násilí ve
sportu“. Zneužívání ohrožuje nejen etickou a
sociální základnu sportu, ale i fyzické,
emocionální a duševní zdraví sportovce. To je
v přímém rozporu s Úmluvou OSN o právech
dítěte a deklarace lidských práv OSN. V
důsledku toho řada organizací, z oboru
lidských práv i sportu, vyvíjí strategie a
programy
v
oblasti
prevence
těchto
nežádoucích jevů. Safe Sport International
úzce spolupracuje s lékařskou a vědeckou
komisí Mezinárodního olympijského výboru.
Vizí a posláním této organizace je konec násilí
páchaného na sportovcích a vytvoření
celosvětové iniciativy k ukončení zneužívání
sportovců. V čele vedení SSI stojí uznávaná
Britka Celia Brackenridgeová, nositelka
mnoha prestižních mezinárodních ocenění za
publikační činnost v oblasti sportu. Více
informací o organizaci naleznete na stránkách
www.safesportintl.org.uk.
Sport pro
Moučková)

všechny

(předsedkyně

Hana
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Komise neolympijských sportů
V současné chvíli je celkem 20 sportovních
svazů, které žádají o členství do struktury
ČOV. Na VV ČOV, které se konaly 9. 9. a
2.11., bylo uznáno šest sportovních svazů,
jejichž sport není na programu olympijských
her. Jedná se o Český rybářský svaz, Českou
asociaci cheerleaders v čele s Nikoletou
Míkovou, Českou Muay-Thai asociaci, Českou
lakrosovou unii, Český svaz létajícího disku
zastoupený Petrem Kotěšovcem a Českou
asociaci amerického fotbalu.
ČESKO SPORTUJE
Sazka Olympijský víceboj: Školáci v Praze
zažili první baseballovou show
Na jedné straně hřiště si školáci zkoušeli,
jakou rychlostí letí jejich baseballový nadhoz.
Na dalším stanovišti zjišťovali, jak správně
používat rukavici a házet. U speciální
nafukovací konstrukce jim pak baseballový
reprezentant Jan Drábek vysvětloval, jak
dobře odpálit míč. Do pražské základní školy
na náměstí Bratří Jandusů přijel s kolegy
předat výhru v soutěži Baseball do školy,
kterou společně připravily Český olympijský
výbor a Česká baseballové asociace v rámci
projektu Sazka Olympijský víceboj. Školy v ní
soutěžily o sety s baseballovým vybavením i
show, při níž se žáci mohou zblízka a pod
vedením profesionálů seznámit s baseballem.
Baseballisté zavítají postupně se svou show
na vítězné školy ve všech krajích České
republiky. Základní školy a víceletá gymnázia s
odpovídajícími ročníky mohou v rámci Sazka
Olympijského víceboje soutěžit o sportovní
vybavení i setkání s olympioniky. Pro žáky,
kteří splní všech osm disciplín víceboje, budou
připravena sportovní vysvědčení s analýzou
zlepšení nebo sportovních předpokladů a
doporučením vhodných sportů i klubů, kde se
jim děti mohou věnovat. Databázi oddílů lze
najít na www.sportvokoli.cz.
Školáci také mohou plnit disciplíny Odznaku
Všestrannosti Olympijských Vítězů, získávat
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odznaky za zlepšení a bojovat o postup až do
republikového finále OVOV. Registrace do
projektu
je
otevřena
na
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyvice
boj.
MARKETING A KOMUNIKACE
Komunikaci ČOV nově vede Marek Brodský

Novým ředitelem komunikace a tiskovým
mluvčím Českého olympijského výboru se stal
Marek Brodský (48), který dosud vedl
internetový server časopisu Reflex. Nahradí
Alexandra Klimenta, který po sedmi letech
odchází do soukromé sféry.

Marek Brodský (na snímku) je absolventem
Českého vysokého učení technického, ale
většinu profesního života pracoval v médiích,
především ve zpravodajství TV Nova a České
televize nebo na serveru novinky.cz. Řadu let
také zastával funkci vedoucího tiskového
servisu a tiskového mluvčího Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary.
Alexandr Kliment (36) vedl tiskový servis a PR
Českého olympijského výboru v letech 2009–
2015, tedy v období olympiád ve Vancouveru,
Londýně a Soči a letošních Evropských her v
Baku. Zodpovídal i za komunikaci dalších
projektů ČOV včetně kampaně Česko sportuje.
Podílel se na založení České olympijské
nadace.
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KOH-I-NOOR
dodavatelem
olympijského týmu

Českého

Olympijské naděje se učily pracovat se
sociálními sítěmi

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH se
stála dodavatelem Českého olympijského
týmu. „Velmi se na spolupráci s Českým
olympijským týmem těšíme. Být dodavatelem
těch, kteří míří k nejvyšším příčkám a chtějí k
tomu samému motivovat zejména děti a
mládež, je pro nás ctí,“ řekl předseda
představenstva KOH-I-NOOR HARDTMUTH
a.s. Vlastislav Bříza.

Členové
projektu
McDonald’s
Olympic
Hopefuls, golfistka Klára Spilková, vodní
slalomář Lukáš Rohan a jachtařka Markéta
Audyová, se sešli na workshopu věnovaném
komunikaci s fanoušky přes sociální sítě a
práci s videem. Projekt má za cíl vytvořit
mladým talentovaným sportovcům lepší
podmínky pro jejich prosazení se mezi
světovou elitou a vzdělávat je v oblastech,
které ke kariéře profesionálního sportovce
patří. Do pražské Hurricane Factory dorazili
kromě tří olympijských nadějí i patron projektu
Martin Doktor a nový ambassador projektu
krasobruslař Tomáš Verner, který mladým
sportovcům předával své zkušenosti s prací s
fanoušky i sociálními sítěmi. Ta byla hlavní
náplní workshopu spolu s ukázkou práce s
videem. Sportovci nafasovali GoPRO kamery,
od profesionálního lektora Jana Vavříka dostali
školení, jak s kamerou zacházet, a poté vyrazili
do větrného tunelu.

Prvním krokem spolupráce bude účast na
doplňkovém úkolu Sazka Olympijského
víceboje. Od 23. října mohou děti ze škol
zapojených do druhého ročníku soutěže kreslit
obrázky na téma „Běh nás baví“ a na zadní
stranu obrázku napsat povzbuzující vzkaz pro
olympioniky, kteří se v srpnu příštího roku
představí v Rio de Janeiru. „KOH-I-NOOR
vidíme vzhledem k jeho produktům také jako
ideálního partnera pro Olympijský park RioLipno. Navíc právě na jihu Čech je KOH-INOOR doma,“ předeslal marketingový ředitel
ČOV Marek Tesař. „Každá škola může do
konce ledna příštího roku zaslat maximálně tři
obrázky, které musí být vytvořeny výhradně
ručně na papír, tedy žádné počítačem
upravené grafiky,“ndodal Tesař
Přesný popis doplňkového úkolu 2. ročníku
Sazka
Olympijského
víceboje
je
na
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj.
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ŠKODA předala olympionikům nové vozy

Běžkyně na 400 metrů překážek Zuzana
Hejnová, veslař Ondřej Synek, tenistka Lucie
Hradecká a střelkyně Adéla Sýkorová
převzali v Zákaznickém centru ŠKODA v
Mladé Boleslavi nové vozy ŠKODA Octavia.
Předseda Českého olympijského výboru Jiří
Kejval pak bude využívat nový model ŠKODA
Superb. Kanoisté Josef Dostál, Lukáš Trefil,
Daniel Havel a Jan Štěrba dostanou nová
auta po svém návratu ze zahraničního
soustředění. Obnova vozového parku je
součástí partnerství značky ŠKODA a
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Českého olympijského výboru. „Jsme hrdí, že
můžeme přispět k úspěchům českých
sportovců na olympijských hrách,“ říká Luboš
Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO
Česká republika.
NADACE
Česká olympijská nadace podpořila dalších
81 mladých sportovců
Olympijští medailisté rozhodli o přidělení
příspěvků dalším 81 mladým sportovcům, jimž
by jinak ve sportování bránil nedostatek
finančních prostředků. „Účastním se zasedání
poprvé a jsem moc rád, že můžu pomoci těm,
kteří sportovat chtějí, baví je to, ale bez
nadace by se svému koníčku nemohli věnovat.
Je to moc příjemný pocit,“ přiznal na zasedání
České olympijské nadace rychlostní kanoista
Josef Dostál. Spolu s ním se jednání
zúčastnili také další patroni, skifařka Miroslava
Topinková-Knapková a rychlostní kanoista
Jan Štěrba.
Mezi 22 dívek a 59 chlapců bylo rozděleno
celkem 386 300 korun, celkově tak již Česká
olympijská nadace od roku 2012 pomohla 860
mladým
sportovcům
ze
sociálně
znevýhodněných rodin nebo ústavů. Je mezi
nimi také čtrnáctiletý hokejista Zdeněk
vyrůstající od narození v pěstounské péči své
babičky Zuzany. „O České olympijské nadaci
jsem slyšela v televizi a z organizace Dobrá
rodina, která mi radí už dlouho, přišel nápad,
že by Zdeňkovi mohli sportovci pomoci. Dobrá
rodina mi vypomohla i s vyplněním a
odesláním žádosti. Jsem hrozně napnutá, jestli
jednou dopadne i setkání s Jardou Jágrem. To
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CHYSTANÉ AKCE ČOV
19. – 21. 11., 44. valné shromáždění
Evropských olympijských výborů, Praha,
hotel Intercontinental
25. 11. seminář Komise zahraničích vztahů
„Financování sportu ze zdrojů EU“, Praha
4. 12., vánoční setkání olympijských
medailistů, Masarykova kolej, Praha
8. 12., představení olympijského motivu pro
OH 2016, Praha
9. 12., křest knihy „Emil běžec“, Praha
9. 12., výkonný výbor ČOV, Praha
10. 12., vernisáž výstavy Sport a umění,
Meet Factory, Praha
12. 12., třetí výročí založení
olympijské nadace, Praha

České

by pro mě i Zdendu byl zážitek na celý život,“
říká paní Zuzana.
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