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Červen, měsíc olympijských akcí 

 

Milí sportovní přátelé,  

právě začíná měsíc, v němž se reprezentační 

výpravy vůbec poprvé představí na 

Evropských hrách v Baku. První akce svého 

druhu dává Ázerbájdžánu šanci posunout se 

dál, ukázat světu své kulturní a historické 

bohatství i svou moderní tvář. Pro mnohé 

sportovce půjde o jednu z prvních zkušeností 

s tak velkými mezinárodními závody. Stejně 

jako olympijské hry budou i ty evropské  

jedinečnou multisportovní akcí s velkou 

mediální podporou a diváckou kulisou. Věřím, 

že i to bude hnací motor pro sportovce, kteří 

budou v Baku plnit nominační kritéria pro Rio 

2016.    

V Plzeňském kraji na Hrách VII. letní 

olympiády dětí a mládeže možná poprvé 

uvidíme budoucí účastníky evropských nebo 

olympijských her. Na 2 400 mladých sportovců 

čekají životní zážitky. Zúčastní se slavnostního 

zahájení, na vlastní oči uvidí zapálení 

olympijského ohně, dostanou své první 

olympijské medaile. A hlavně se budou moci 

seznámit se stejně starými sportovci z celé 

republiky.    

Na konci měsíce dostanou děti v základních 

školách zapojených do Sazka Olympijského 

víceboje speciální sportovní vysvědčení 

s doporučením nejvhodnějších sportů a klubů v 

okolí. Pokud si díky tomuto projektu najde 

k pohybu kladný vztah jen část dětí a zůstane 

u něj, bude to nejlepší odměna.  

Na závěr vás chci pozvat k oslavám založení 

Mezinárodního olympijského výboru. Ve středu 

24. června si tento významný den 

připomeneme T-Mobile Olympijským během a 

úderem 18. hodiny se vydáme ve dvaceti 

českých a moravských městech na závodní 

trať. 

Přeji všem sportovcům bez ohledu na místo a 

akci, ať své tréninkové úsilí co nejlépe zúročí a 

odnesou si ty nejhezčí sportovní zážitky.   

Váš  

Jiří Kejval  

AKTIVITY PŘEDSEDY  

Na jednání s ministrem financí na začátku 

května Andrejem Babišem (ANO) Jiří Kejval 

spolu s předsedou ČUS Miroslavem Janstou 

a starostkou ČOS Hanou Moučkovou detailně 

prezentovali stávající problematiku financování 

českého sportu s tím, že hlavním problémem 

je aktuálně nedostatek prostředků, zejména 

v regionech. Ministr vyslechl návrh sportovního 

prostředí na zřízení fondu určeného na 

financování regionálního sportu nebo 

speciálního programu k tomuto účelu na 

MŠMT. Druhá část jednání byla věnovaná 

odvodům na sport z hazardu a loterií. Ministr 

financí oznámil záměr navýšit výběry o tři 

miliardy korun. Cílem sportovního prostředí je 

tyto prostředky zanést do státního rozpočtu již 

na příští rok. Posledními body debaty byly 

Olympijská sportovní centra a novela Zákona o 

sportu. Ministr Babiš vznesl také požadavek na 

vypracování ucelené koncepce podpory 

sportu. 

Stejná témata, jako zazněla na jednání 

s ministrem Babišem, přednesl Jiří Kejva na 

přelomu května a června také předsedovi vlády 

Bohuslavu Sobotkovi. Největší důraz kladl 
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Jiří Kejval na navýšení státního rozpočtu na 

příští rok s prioritou na směřování financí do 

regionů a základního sportu pro všechny.  

Tématem byly i Zákon na podporu sportu, 

výsledky už vzpomínaného auditu KPMG ČR a 

výroční zpráva ČOV. Tyto materiály mají 

k dispozici Andrej Babiš  

i Bohuslav Sobotka.  

Jiří Kejval se sešel v rozmezí několika dnů 

s poslanci Petrem Fialou (ODS) a 

Miroslavem Kalouskem (TOP 09), jimž předal 

výroční zprávu ČOV a audit KPMG ČR k užití 

loterijních prostředků ve sportu. Dále s nimi 

hovořil o systému financování sportu 

s výhledem do roku 2016 a novele Zákona na 

podporu sportu. 

Na jednání komise MŠMT  

k Olympijským sportovním centrům, jejímž je 

Jiří Kejval členem, rozhodla o dopracování 

studie proveditelnosti včetně financování 

projektu.  

Při podpisu memoranda s Rakouským 

olympijským výborem Jiří Kejval s předsedou 

Komise zahraničních vztahů Romanem 

Kumpoštem a generálním sekretářem Petrem 

Graclíkem předjednali spolupráci v oblasti již 

zmiňovaných sportovních centrech, která 

v Rakousku dlouhodobě úspěšně fungují. 

Rakušané nabízejí společné využívání 

sportovišť včetně dráhy v Innsbrucku pro 

české bobisty a sáňkaře.   

 

Jiří Kejval spolu s partnerem KPMG ČR 

Zdeňkem Tůmou a místopředsedou ČOV 

Liborem Varhaníkem přednesli médiím 

výsledky auditu o čerpání loterijních prostředků 

ve sportu. Více dále v textu.    

Na pozvání prezidenta ČR Miloše Zemana se 

Jiří Kejval zúčastnil večeře s monackým 

knížetem a předsedou Monackého 

olympijského výboru, princem Albertem II. Na 

akci Kejval také seznámil primátorku Prahy 

Adrianu Krnáčovou se záměry týkajícími se 

sportu v hlavním městě či představami o 

programu zářijového Evropského týdne sportu.   

Na valné hromadě České unie sportu Jiří 

Kejval informoval přítomné o dělení tzv. 

loterijních odvodů, z nichž letos část dostanou 

jednotlivé kraje na financování sportu mládeže. 

Kraje musí částku obdrženou od ČOV navýšit 

ze svých rozpočtů o rovnocennou sumu. V 

součtu tak do sportovní infrastruktury v krajích 

poputuje 60 až 80 milionů korun.  

S rektorem ČVUT v Praze Petrem 

Konvalinkou jednal Jiří Kejval o spolupráci 

vysokých škol a ČOV.  Schůzky se účastnil i 

Jaroslav Pollert, který se jako člen týmu 

VŠCHT podílel na přípravě olympijského 

kanálu pro vodní slalom v Riu. O podobnou 

spolupráci mají nyní zájem organizátoři her 

v Tokiu 2020. Tématem schůzky bylo dále také 

užší provázání vědy a sportu či rozšíření 

sportovních aktivit univerzity plynoucí z platné 

dohody o sportovištích. Ve hře jsou také  

o ubytovacích možnostech pro účastníky 

případných Olympijských her dětí a mládeže 

v Praze.   

Společně s generální sekretářem ČOV Petrem 

Graclíkem jednal Jiří Kejval s  generální 

ředitelkou agentury CzechTourism Monikou 

Palatkovou. Hlavními body setkání byly 

listopadové shromáždění Evropských 

olympijských výborů v Praze a možnosti 

dlouhodobé spolupráce na programu „Česká 

stopa“ nejen během olympijských her 2016.    

Jiří Kejval vyjednával napříč politickým 

spektrem podporu sportovního ředitele ČOV 

Martina Doktora ke zvolení do Rady České 

televize. Doktor byl jedním ze čtyř hlavních 

kandidátů ve druhém kole, v němž získal 

http://www.olympic.cz/
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potřebný počet hlasů jen vysokoškolský 

pedagog Daniel Váňa. Jedno místo v Radě ČT 

je zatím neobsazené, nová volba proběhne 

v červnu.  

 

Českému historikovi umění a architektury 

Rostislavu Šváchovi předal Jiří Kejval cenu 

Mezinárodního olympijského výboru „Sport  

a umění“. Švácha ji získal za koncepci knihy 

Naprej! zabývající se architekturou, která od 

16. do 21. století sloužila a slouží sportovním  

a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. 

Jde o první dílo tohoto druhu z rukou českých 

historiků architektury.  

Jiří Kejval předal Medaili Tibi Gratias („Tobě 

děkuji“) osminásobnému šéfovi olympijské 

mise a dlouholetému místopředsedovi 

Českého olympijského výboru Františku 

Dvořákovi, který ukončil své působení na 

ČOV na konci minulého roku. 

OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY  

Na Evropských hrách 130 českých 

sportovců  

Na premiérové 

Evropské hry v Baku, 

které se konají ve 

dnech 12.–28. června 

2015, se podívá 130 

českých sportovců a 70 

členů doprovodu. Mezi 

hlavní hvězdy a naděje 

budou v české výpravě patřit bikeři Jaroslav 

Kulhavý či Ondřej Cink, kanoisté včetně 

mistrů světa Daniela Havla, Lukáše Trefila, 

Josefa Dostála a Jana Štěrby nebo 

judista Lukáš Krpálek, pro jehož sport budou 

hry zároveň mistrovstvím Evropy. Český tým 

vysílá reprezentanty v plavání (včetně 

synchronizovaného), badmintonu, basketbalu 

3x3, plážovém volejbalu, boxu, cyklistice, 

šermu, gymnastice a moderní gymnastice, 

judu, karate, rychlostní kanoistice, střelbě, 

stolním tenisu, triatlonu a zápasu. První ročník 

Evropských her v Baku bude mít na programu 

20 sportů, ve dvanácti z nich je pro sportovce 

ve hře i kvalifikace na olympiádu v Riu 2016, 

v některý sportech dokonce přímá. Kromě 

tradičních sportů se v Baku představí  

i neolympijská odvětví První část výpravy 

odletí do dějiště her 9. června z vojenského 

letiště ve Kbelích.  

Aktuální informace z Evropských her najdou 

fanoušci na stránkách www.olympic.cz. 

Evropské hry v přímých přenosech a 

záznamech odvysílají Česká televize, Český 

rozhlas a kanál DIGI Sport. Více informací 

k Evropským hrám 2015 najdete ZDE.  

Nizozemsko uspořádá Evropské hry 2019 

Druhá edice Evropských her se uskuteční 

v Nizozemsku v roce 2019. Usnesli se na tom 

na shromáždění v tureckém Beleku zástupci 

Evropských olympijských výborů. Soutěže by 

se měly uskutečnit v devíti městech 

Nizozemska, pořadatelé uvažují o patnácti 

sportech (tj. o pět méně než na programu 

v Baku 2015).    

Také Japonci chtějí vodní kanál od Čechů    

Na základě úspěchu Vodohospodářského 

experimentálního centra (VEC) Fakulty 

stavební ČVUT, které připravilo hydraulický 

návrh kanálu pro vodní slalomáře pro Rio 

2016, vyzvali pořadatelé dalších olympijských 

her v Tokiu 2020 tuto instituci k vypracování 

návrhu dvou na sobě nezávislých drah. První 

by měla být postavena na řece Tamagawa 

(severozápadní Tokio) ve velkém předstihu 

jako tréninkové centrum. Vlastní závodní 

olympijská dráha bude postavena na jiném 

místě. Cílem prací na ČVUT (VEC) bude 

připravit dokonale funkční sportoviště (umělé 

divoké řeky) se všemi významnými 

hydraulickými jevy, které jsou známé 

v přírodním prostředí divokých řek s důrazem 

http://www.olympic.cz/
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na bezpečnost a nízké provozní náklady. 

Práce na tokijském projektu začnou v květnu 

2015.  

Všechny výše uvedené činnosti jsou také 

výsledkem spolupráce Českého olympijského 

výboru a ČVUT. Vedoucími projektů pro Rio a 

Tokio včetně předchozích pro Auckland jsou 

prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., a  doc. Ing. 

Jaroslav Pollert ml., PhD.  

Začal výběr neolympijských sportů pro 

Tokio 2020  

Organizační výbor letních 

olympijských her  

v Tokiu zahájil proces výběru 

nových sportů, které by se 

vedle stávajících disciplín 

mohly objevit na programu 

olympijských her v roce 

2020. Procesu se mohou 

zúčastnit sporty, které jsou 

oficiálně uznány Mezinárodním olympijským 

výborem  

a neodehrávají se na ledě nebo sněhu. Sporty, 

kteréby mohly program her 2020 doplnit, by 

měly propagovat olympijské hodnoty a být 

přitažlivé pro mladé lidi, pro japonskou 

populaci a nové publikum celosvětově. 

Přihlášky mohou sportyx podávat do 8. června 

2015.  

O finálním zařazení rozhodne Mezinárodní 

olympijský výbor na svém zasedání v Riu de 

Janeiru v srpnu 2016.  

AKCE MLÁDEŽE 

Plzeňský kraj hostí ODM  

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 

v Plzeňském 

kraji potrvají 

od 14. do 19. 

června. 

Pořadatelé 

vypsali 18 

sportovních 

odvětví 

(atletika, badminton, basketbal, cyklistika, 

fotbal, goalball, házená, hokejbal, jachting, 

karate, nohejbal, orientační běh, plavání, 

plážový volejbal, sportovní aerobik, střelba, 

tenis, triatlon) a dvě doplňkové soutěže (psaní 

na klávesnici a fotografická soutěž). 

Předpokládaná účast je téměř 3000 sportovců 

a trenérů. Rozdělí se více než 150 zlatých 

medailí. Podrobnosti najdete zde.   

FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Hospodaření ČOV v roce 2014 

Příjmy Českého olympijského výboru v roce 

2014 dosáhly téměř 707 milionů korun. 

Přebytek činí 9,9 milionů, plánovaný rozpočet 

byl přitom mírně schodkový. Oproti minulosti 

pracoval výbor s výrazně vyššími příjmy díky 

novele loterijního zákona, na základě které 

loterijní společnosti poukázaly část odvodů na 

sport. V roce 2015 plánuje Český olympijský 

výbor hospodařit s rozpočtem ve výši 591 

milionů korun, z toho předpokládá příjmy  

z loterií ve výši 400 milionů. Provozovatelé 

loterií a kurzových sázek odvedli za uplynulý 

rok na sport téměř 444 milionů korun. 

Podmínky čerpání loterijních odvodů splněny  

Veškeré prostředky z tzv. loterijních odvodů, 

které v roce 2014 obdržely sportovní spolky na 

podporu neprofesionálního sportu mládeže, 

splňují podmínky stanovené Českým 

olympijským výborem. Takový je závěr auditu 

sta příjemců, mezi něž byla ve třech loňských 

splátkách rozdělena částka 284,7 milionů Kč. 

Mezi pozitiva metodiky ČOV týkající se 

přerozdělování zdrojů z loterií patří 

transparentnost a účelovost příspěvku. 

Sportovní svazy jsou také do určité míry 

autonomní při určování, na co přesně mohou 

být příspěvky využívány, jejich čerpání přitom 

může být rozděleno až do tří let od přijetí.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Český olympijský výbor chce zachovat 

rozdělování prostředků od provozovatelů loterií 

a kurzových sázek, jimž platná legislativa 

umožňuje snížit tzv. loterijní daň peněžitým 

darem na podporu sportu.  

Prezentaci shrnující výsledky auditu 

najdete zde.  

Více informací k tzv. loterijním odvodům 

najdete zde.  

Prezentaci ČSLH k projektu financovanému  

z loterijních prostředků najdete zde.  

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE 

Valné shromáždění Evropských 

olympijských výborů 

ČOV pokračuje v přípravách listopadového 

Valného shromáždění Evropských 

olympijských výborů (EOV), které se v ČR 

uskuteční po šestnácti letech. Na konci roku 

1999 už v České republice EOV zasedaly,  

v červnu 2003 pak Praha přivítala i nejvyšší 

představitele sportovního prostředí, když 

hostila 115. zasedání Mezinárodního 

olympijského výboru. Termín valného 

shromáždění EOV je stanoven na 19. až 21. 

listopadu 2015. Praha bude hostit špičky 

sportovní diplomacie. Přijede předseda MOV 

Thomas Bach i šéf Asociace národních 

olympijských výborů šejk Ahmed Al-Fahad Al-

Sabah. 

Rok velkých sportovních akcí pokračuje  

Praha po halovém mistrovství Evropy v atletice 

hostila spolu s Ostravou také MS v ledním 

hokeji. Sportovní fanoušci sledovali i boje o 

evropské medaile rychlostních kanoistů 

v Račicích nebo špičkové závody v rámci 

Ostravské Zlaté tretry. „Všechny tyto akce jsou 

důkazem, že Češi umí připravit vrcholné 

mezinárodní události. Navíc je vidět, že sport 

je u českých fanoušků velmi oblíbený, vždyť 

během hokejového šampionátu navštívilo 

zápasy v Praze a Ostravě skoro 750 tisíc lidí,“ 

doplnil předseda Komise zahraničních vztahů 

Roman Kumpošt.  

Změny komisí MOV 

Předseda Mezinárodního olympijského výboru 

Thomas Bach oznámil rozsáhlé změny ve 

složení a funkcích jednotlivých komisí MOV 

pro rok 2015. Změny jsou přímým důsledkem 

reforem vyplývajících z realizace nové 

olympijské strategie „Agenda 2020“. Podrobné 

informace najdete zde.  

SLOŽKY ČOV 

Český klub fair play 

Hlavní ceny za fair play putovaly k 

litvínovskému hokejovému brankáři Patriku 

Spěšnému a k orientačním běžkyním Markétě 

Vandasové a Zuzaně Čechové za pomoc 

soupeřce, kterou napadl roj sršňů. 

 

Patrik Spěšný prokázal nezlomný charakter, 

když se odmítl podílet na sázkovém podvodu. 

Za mimořádně příkladný čin byl navržen i na 

Evropskou cenu „FLAME“ udělovanou 

sportovcům do 18 let. Ceny sportovcům, kteří v 

minulém roce zaujali smyslem pro správné 

hodnoty a čest udělil Český klub fair play již po 

třiadvacáté. Celkem jich bylo 25. Čestné 

diplomy za čin získali například hokejisté Lukáš 

Pech či Petr Ton. Děkovné dopisy a čestné 

diplomy za celoživotní postoj si odnesla 

například žokejka a trenérka dostihových 

koní Martina Jelínková–Růžičková. Hlavní 

cenu za celoživotní postoj obdržel bývalý 

hokejový rozhodčí Rudolf Baťa. 

Ceny se udílely i statečným školákům. Za 

záchranu života byli oceněni Daniel 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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http://www.olympic.org/news/olympic-agenda-2020-triggers-significant-changes-to-ioc-commissions-president-bach-nominates-more-women-and-broader-geographical-representation/246159
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Nečas, David Pavličík, Tereza 

Pelegerová a Tomáš Chrastina. In memoriam 

obdržel cenu i šestnáctiletý Petr Vejvoda. 

Byli jste svědky činu fair play? Napište nám 

na fairplay@olympic.cz. 

Zástupci Českého klubu fair play Helena 

Suková a Radek Novák byli přítomni na 

mezinárodním turnaji mládeže Prague 

Handball Cup. Finále turnaje se hrálo 6. 

dubna, který OSN vyhlásila Světovým dnem 

sportu. 

V rámci spolupráce ČKFP na dlouhodobých 

projektech ČOV se Květa Pecková zúčastnila 

akce na ZŠ v Žalanech „Jeden za všechny, 

všichni za stůl“. 

Česká olympijská akademie 

Laureátem Ceny Oty Pavla je Vladimír 

Drbohlav 

 

Vladimír Drbohlav převzal Cenu Oty Pavla, 

kterou od roku 2009 předává Český olympijský 

výbor za celoživotní propagaci sportu a šíření 

olympijských hodnot v publicistice. 

Sportovnímu komentátorovi a redaktorovi 

České televize, který je od roku 1992 

vedoucím olympijských operací, předal 

ocenění trojnásobný mistr světa v desetiboji 

Tomáš Dvořák.  

Dvaašedesátiletý Vladimír Drbohlav, od roku 

1993 člen České olympijské akademie a od 

roku 2007 také Českého klubu fair play, se tak 

zařadil po bok Jaroslava Šálka, Karla Maliny, 

Otakara Černého, Lumíra Proppera, Petra 

Feldsteina a Aleše Procházky, kterýmbyla 

cena udělena v předchozích letech.  

Mosty 2015: sportovní trenéři získali nové 

tipy  

 

Další možnosti využití teorie ve sportovní praxi 

hledali účastníci mezinárodní konference 

„MOSTY 2015.“ Třetího dílu unikátního setkání 

profesionálních trenérů, které uspořádaly Unie 

profesionálních trenérů a Vědecko-metodická 

sekce ČOA, se zúčastnilo dvě stě špičkových 

koučů. Vyslechli si například příspěvky 

uznávaného spánkového mentora Nicka 

Littlehalese nebo přednášku profesora Pavla 

Koláře. Konferenci zahájil poutavou 

přednáškou Nick Littlehales, jehož pracovní 

náplní je více než dvacet let spánek. 

Respektovaný spánkový kouč, jehož rukama 

prošli např. fotbalisté Manchesteru United či 

Realu Madrid, mluvil ve své přednášce o vlivu 

spánku na výkon. V pražském Centru 

pohybové medicíny skoro dvě stě posluchačů 

z více jak třiceti sportovních svazů bedlivě 

poslouchalo také  přednášku profesora Pavla 

Koláře na téma Poruchy posturálně 

lokomočních funkcí. Další díl konference Mosty 

2015 se uskuteční na přelomu podzimu a zimy. 

 

 

 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
mailto:fairplay@olympic.cz
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Olympijské hodnoty hlavním tématem 

setkání Národních olympijských akademií  

Na začátku května se v řecké Olympii na půdě 

Mezinárodní olympijské akademie za účasti 72 

zemí uskutečnilo 13. Mezinárodní setkání 

vedoucích představitelů Národních 

olympijských akademií. Akademickou sekci 

České olympijské akademie zastupovali její 

místopředseda prof. Antonín Rychtecký  

a sekretář Zdeněk Škoda, kteří delegátům 

představili projekty ČOV Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů a Olympiáda dětí  

a mládeže České republiky. Hovořili také  

o revitalizaci Českého olympijského studijního 

a informačního centra. Hlavním tématem 

shromáždění byly olympijské hodnoty jako 

cílové kategorie v olympijské výchově. 

Centrem pozornosti byla zejména hodnota 

Excelence – tělesná a duševní integrita 

sportovce, nikdy nekončící proces 

sebezdokonalování jak po fyzické, tak i po 

mentální stránce. Současně se diskutovalo  

o praktických otázkách vzdělávání sportovců, 

trenérů, funkcionářů apod. v této oblasti, 

včetně způsobů, jak začlenit hodnoty 

Excelence, respektu a fair play do výchovy 

mládeže. 

Český klub paralympiků  

Deaflympionici přivezli z Ruska sedm 

medailí 

Výprava českých sluchově postižených 

sportovců přivezla ze zimní deaflympiády 

v Rusku sedm cenných 

kovů, z toho šest zlatých 

a jednu stříbrnou 

medaili. Jednoznačně 

nejúspěšnější byla 

alpská lyžařka Tereza 

Kmochová, která na 

svahu pětkrát zvítězila. Kolekce šesti zlatých 

medailí a jedné stříbrné posunula český 

deaflympijský tým na druhé místo v 

hodnocení národů, hned za suverénní a 

nedostižné Rusko. Medailovou sbírku doplnila 

ještě Veronika Grygarová, která si ve sjezdu 

žen vyjela stříbro. Snowboardkrosař Tomáš 

Pazdera se pod dohledem trenéra Marka 

Jelínka stal historicky prvním vítězem této 

atraktivní disciplíny v dějinách deaflympiád.  

Sledge hokejisté sestoupili z elitní skupiny 

Na MS v Buffalu čeští sledge hokejisté po 

prohrách s Norskem, Kanadou a Německem 

sestoupili z elitní skupiny A. Stejně tak 

Japonsko, které bylo jediným týmem, jenž Češi 

dokázali na turnaji porazit. Zpátky do elitní 

skupiny se budou moci Češi probojovat zřejmě 

až v roce 2019, protože pro rok 2017 

Mezinárodní paralympijský výbor mistrovství 

světa nevypsal.  

ČSMPS přivezl z lyžařského MS 4 medaile 

Reprezentace České republiky sportovců  

s intelektovým postižením zaznamenala na 

mistrovství světa v lyžování skvělý úspěch. Ve 

švédském Klövsjö vybojovali Češi čtyři cenné 

kovy – dvě zlaté a po jedné stříbrné  

a bronzové medaili. 

KOMISE 

Ekonomická komise  

Tzv. loterijní odvody, jimiž sportovní spolky 

podporují mládež, zůstávají pro rok 2015 

zachovány. Za první kvartál letošního roku 

ČOV obdržel od provozovatelů loterií  

a kurzových zásek 124 milionů korun. Z toho 

již zaslal 84 milionů sportovním organizacím  

a na dlouhodobé projekty podporující sport 

mládeže a zdravý životní styl. Čtyřicet milionů 

bude rozděleno mezi jednotlivé kraje. 

Aktualizovaná Pravidla pro čerpání finančních 

příspěvků z prostředků darovaných Českému 

olympijskému výboru ze strany loterijních 

společností a rozdělení první splátky za rok 

2015 jsou k dispozici 

na www.olympic.cz/financovanisportu. 

 

 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/5a-Pravidla-pouziti-daru-od-loterijnich-spolecnosti-2015-vyznacene-zmeny-3-.pdf
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Komise sportovců   

Radek Jaroš držitelem Ceny Jiřího 

Stanislava Gutha-Jarkovského  

Pod nejhodnotnější sportovní výkon minulého 

roku se podepsal Radek Jaroš. Rozhodli  

o tom vůbec poprvé účastníci olympijských  

a Světových her, kteří českému horolezci 

udělili Cenu Jiřího Stanislava Gutha-

Jarkovského. Nejstarší české a 

československé sportovní ocenění tak získal 

Čech, který jako patnáctý na světě vystoupil na 

všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. 

Letos vůbec poprvé o vítězi místo rozhodovali 

sami sportovci, konkrétně účastnici olympijský 

her z Londýna 2012, Soči 2014 a Světových 

her v Cali 2013.   

 

Nový koncept Ceny Jiřího Stanislava Gutha-

Jarkovského:  

1. krok: sportovní svazy, složky a Komise ČOV 

(kromě Komise sportovců) dodají náměty 

nejhodnotnějších výkonů předchozího 

kalendářního roku 

2. krok: Komise sportovců ČOV z dodaných 

námětů skládá finálový seznam 

3. krok: účastníci posledních letních a zimních 

olympijských her a poslední edice Světových 

her hlasují online o vítězi, přičemž každý může 

udělit jen jediný hlas 

 

Komise zahraničních vztahů  

Spolupráce s Rakušany  

Český olympijský výbor v Praze podepsal  

s rakouskými kolegy memorandum o vzájemné 

spolupráci. Předmětem dohody je výměna 

zkušeností a znalostí při konání sportovních 

podniků anebo součinnost v oblasti zahraniční 

politiky. Dvoudenního jednání se zúčastnili 

předseda Rakouského olympijského výboru 

Karl Stoss, generální sekretář Peter Mennel  

a šéf Mezinárodních vztahů Alexander Tucek. 

ČOV zastupovali Jiří Kejval, Petr Graclík, 

Roman Kumpošt a Kristina Jabornická.  

 

ČOV již dohodu o spolupráci uzavřel s Velkou 

Británií, Německem, Slovenskem a Polskem. T 

„S Rakušany jsme diskutovali možnost sdílení 

společné dopravy do Ria, spolupráci v oblasti 

vědy  

a výzkumu ve sportu, zkušenosti s fungováním 

olympijských center v Rakousku či podporu 

talentů v rámci programu I believe in you, který 

u našich sousedů úspěšně funguje,” upřesnil 

předseda Komise zahraničních vztahů 

ČOV Roman Kumpošt. V rámci plánů na 

olympijské hry 2016 strany projednávaly 

strategii ČOV spojenou s přípravami 

Olympijského parku, který byl pro české 

fanoušky poprvé otevřen v době konání ZOH  

v Soči 2014. Rakouský národní olympijský 

výbor zvažuje uskutečnění podobného projektu 

příští rok ve Vídni.  

Komise neolympijských sportů  

Nadále probíhá proces uznávání a přijímání 

nových členů. Proběhla druhá vlna žádostí, do 

níž se přihlásily čtyři organizace. V současné 

chvíli usiluje o uznání 17 žadatelů. Cílem je 

snaha o zprůhlednění sportu na svazové 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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úrovni a vyřešení nesrovnalostí typu více 

organizací zastupující jeden sport atd.  

Svaz podle „Zásad pro uznávání a přijímání 

nových členů“ musí být součástí mezinárodní 

federace, která je uznána Mezinárodním 

olympijským výborem nebo je členem 

organizace SportAccord, která zastřešuje 

mezinárodně uznávané sporty.  

Na Plénu ČOV byl přijat nový 

člen ČOV – Česká unie 

kolečkových bruslí.  

Komise rovných příležitostí ve sportu  

Známe nejlepší trenérky a cvičitelky roku 

2014  

 

Komise rovných příležitostí ve sportu už 

poosmé ocenila trenérky a cvičitelky napříč 

sportovními odvětvími. I letos ceny převzalo 

více jak třicet žen, které se věnují širokému 

spektru sportů – od biatlonu přes skoky na 

lyžích, až po gymnastiku, volejbal či sport pro 

všechny. Mezi oceněnými trenérkami byla 

i Vlasta Kopřivová, dlouholetá trenérka 

krasobruslaře Tomáše Vernera. Cenu získávají 

ovšem i trenérky, které se vedení svých 

svěřenců nevěnují profesionálně, ale působí 

spíše jako dobrovolné cvičitelky. Naďa Knorre, 

předsedkyně Komise rovných příležitostí ve 

sportu, obdržela Cenu Věry Čáslavské. 

Seznam oceněných najdete zde,   

Den s golfem pro ženy  

Golf Beřovice ve spolupráci s Komisí rovných 

příležitostí ve sportu Českého olympijského 

výboru zvou na Den s golfem pro ženy, který 

se koná v sobotu 6. června na golfovém hřišti  

v Beřovicích u Slaného. Akce je určena jak pro 

ženy začínající s golfem, tak i ženy golfistky, 

účast mužů vítána. Pozvánku na akci najdete 

zde. Více informací naleznete na www.gcbr.cz. 

 

Dámská jízda pod plachtami 

Už podruhé se v Brně uskuteční setkání žen 

působících v oblasti sportu – Dámská jízda 

pod plachtami. Loni se jich v areálu TJ Lodní 

sporty Brno u přehrady sešly čtyři desítky  

a také letos projevily účastnice zájem  

o společensko-sportovní odpoledne, které ve 

středu 10. června spolupořádá Komise rovných 

příležitostí ČOV. Hlavním motivem letošního 

programu je Slaďování rodiny a kariéry 

sportovkyň a kromě besedy na toto téma 

organizátorky opět připravily i projížďky na 

plachetnicích, prohlídku zázemí loděnice, 

občerstvení a na závěr společné sledování 

ohňostroje z přehlídky Ignis Brunensis. Cílem 

akce je vytvořit síť sportovkyň, trenérek, 

novinářek či funkcionářek nejen 

z Jihomoravského kraje, v rámci níž by 

účastnice mohly sdílet zkušenosti a zároveň 

aktivně strávit jeden z červnových dní. 

Sport pro všechny  

SokolGym 2015 zahájily oslavy otevření 

Tyršova domu  

 

Nejrozsáhlejším letošním projektem České 

obce sokolské je SokolGym 2015. Jeho 

součástí je celá řada akcí, které připomínají 

25. výročí znovuobnovení Sokola a zároveň 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/Trenerka-a-cvicitelka-roku-2014-web.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/Pozvanka-Den-s-golfem-pro-zeny-6.6.2015.pdf
http://www.gcbr.cz/
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představují škálu činností, jimž se Česká obec 

sokolská věnuje. SokolGym začal 18. května 

v pražském Tyršově domě, který právě oslavil 

90. výročí od svého otevření. SokolGym je 

premiérově celorepublikovým projektem, do 

kterého se může přihlásit jakákoliv tělocvičná 

jednota nebo sokolská župa s vlastní akcí 

anebo se může podílet na realizaci oficiálně 

vyhlášených akcí, kterých je pro letošek 

připravováno šest:  

 90 let od otevření Tyršova domu 18.–

24. 5. 2015 

 Sokolské Brno 5.–7. 6. 2015 

 Plzeňské slavnosti pohybu 26.–28. 6. 

2015 

 Prázdninová škola zahraničních 

cvičitelů 28. 6. – 3. 7. 2015 

 Noc sokoloven 11. 9. 2015 

 Move Week 2015 21.–27. 9. 2015 

Sympozia se zúčastnila i Špotáková 

Oštěpařka Barbora Špotáková, skikrosař 

Tomáš Kraus nebo gymnasta Martin 

Konečný vyslechli přednášky na lékařském 

sympoziu, které pod záštitou Českého 

olympijského výboru organizovalo Centrum 

pohybové medicíny, profesní sdružení 

Medicínský tým české sportovní reprezentace, 

Centrum zdravotnického zabezpečení 

sportovní reprezentace a centrum Sportklinik.  

Na třídenní setkání v Multifunkčním centru  

v Dříteči poblíž Kunětické Hory se přihlásilo 

260 účastníků. Nechyběli ani zahraniční hosté 

z Polska, Itálie, Německa či Slovenska. 

Vyhlášený český fyzioterapeut Pavel Kolář se 

zabýval syndromem bolestivého ramene. Mezi 

další témata patřila například genetika 

rizikových srdečních chorob nebo sportovní 

psychologie. 

Ze sympozia vzešly dvě pracovní skupiny. Ty 

se budou zabývat spiroergometrií a zátěžovou 

diagnostikou a svalovými zraněními  

a lékařskými prohlídkami ve sportu. Bylo 

oznámeno i založení ambulance kostních 

poruch pro sportovce v Osteocentru Ústřední 

vojenské nemocnice.   

ČESKO SPORTUJE 

Největší běžecká akce u nás: T-Mobile 

Olympijský běh  

Oslavy založení Mezinárodního olympijského 

výboru budou mít po celé ČR jednotnou 

podobu. Největší tuzemskou běžeckou akcí se 

24. června stane ve dvaceti českých  

a moravských městech T-Mobile Olympijský 

běh na 5 km a 10 km. Ve zlatých městech 

(Praha, Ostrava, České Budějovice) bude 

připraven také kilometrový závod pro děti.  

 

Běžet mohou individuálně i uživatelé mobilní 

aplikace Endomondo bez ohledu na místo, kde 

se zrovna budou nacházet. Část z výtěžku ze 

startovného bude věnována na konto České 

olympijské nadace podporující sociálně 

znevýhodněné mladé sportovce. Registrace 

probíhají online na www.olympijskybeh.cz.     

Skoro 11 tisíc klubů v systému Sport 

v okolí   

V online databázi sportovních klubů Sport  

v okolí už bezmála 11 000 klubů. Najdete  

i ten váš? Seznamte se systémem Sport v okolí 

(www.sportvokoli.cz). Registrovat i upravovat 

informace může každý klub sám pomocí online 

formuláře. Informace o klubech v červnu obdrží 

děti z celé České republiky, které se zapojily 

do projektu Sazka Olympijský víceboj. Web 

prochází pilotním provozem, proto přivítáme 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympijskybeh.cz/
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vaše připomínky a náměty ke zlepšení na 

adrese sportoviste@olympic.cz.  Společná 

aktivita Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy, ČOV a ČUS vzniká díky pomoci 

nadšenců a dobrovolníků z celé republiky. 

Děkujeme, že pomáháte Česku sportovat. 

Zpěvák Adam Mišík natočil klip pro Sazka 

Olympijský víceboj 

 

Nejen olympijským medailistům Vavřinci 

Hradilkovi, Veronice Vítkové nebo Mirce 

Knapkové záleží na tom, aby české děti 

začaly více sportovat. Sazka Olympijský 

víceboj podpořil také hudebník Adam Mišík, 

který pro projekt nazpíval píseň „Tak pojď!“. 

„Sport je super věc, dobrá škola do života,“ řekl 

Mišík, který hrával fotbal. „Můj táta na Dukle 

hrál až do dorostu. Já jsem vyrůstal ve 

fotbalovém prostředí a snil jsem dokonce  

o tom, že ze mě bude fotbalista. Pak jsem si 

vybral umění, a tím moje sportovní kariéra 

skončila. Je fakt, že někdy mi sport schází.“ 

Píseň a klip k ní jsou součástí doplňkového 

úkolu pro školy zapojené do Sazka 

Olympijského víceboje. Úkolem škol je 

k písničce vymyslet jednoduchou a vtipnou 

choreografii, inspirovat se při ní tanečními 

prvky z refrénu písničky Adama Mišíka, zapojit 

co nejvíc žáků a natočit video. Školy soutěží  

o body do celkového hodnocení tohoto ročníku 

projektu a také o koncert mladého zpěváka. 

Klip k písni „Tak pojď!“ od Adama Mišíka 

najdete zde.  

Školy soutěžily o baseballové ceny 

Pingpongová show v rámci soutěže Jeden za 

všechny, všichni za stůl objela republiku, do 

škol jsou distribuovány stoly pro vítěze. Školy 

zapojené do Sazka Olympijského víceboje 

však mohly soutěžit o další sportovní vybavení. 

Po splnění disciplíny T-běh s 90 procenty žáků 

a zodpovězení tipovací otázky hrály o jednu  

z 50 baseballových sad. Pokud navíc přidaly 

originální pokřik pro baseballový tým, měly 

šanci získat podzimní návštěvu jedné ze 14 

baseballových show s českými reprezentanty, 

při které přímo do tělocvičny přivezeme 

nafukovací konstrukci, kde si žáci vyzkouší hru 

T-ball – obdobu baseballu pro dětské věkové 

kategorie – hod a odpal na přesnost. Výherci 

soutěže budou vyhlášeni 9. června. 

Podrobnosti najdete na webu  

www.baseballdoskol.cz. 

Školáci sportují s olympioniky 

 

Odměnou pro nejaktivnější školy Sazka 

Olympijského víceboje jsou Tréninky 

s olympioniky, při nichž si děti zkoušejí prvky 

z přípravy hvězd. A tak třeba s vodním 

slalomářem Jiří Prskavcem školáci posilovali 

břišní svaly a zkoušeli udržet rovnováhu na 

gymnastickém míči, s atletkou Denisou 

Rosolovou absolvovali trénink na překážkách, 

který běžkyně sama využívá v tréninku. 

Olympijská vítězka ve veslování Mirka 

Knapková s nimi zase trénovala týmovou 

souhru. Členové klubu olympioniku předávají 

dětem cenné rady, například se šermířem 

Alešem Deptou si však děti mohly vyzkoušet  

i náčiní a šermířské pohyby, s házenkářem 

Vladimírem Jarým zase absolvovaly trénink 

s míči. Nejmenší děti probíhají překážkovou 

dráhu pod dohledem postaviček ze Čtyřlístku. 

Své sportovní umění ukazují dětem  

i moderátoři – mnohonásobný mistr světa ve 

freestyle footbagu Jan Weber nebo freestyle 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
mailto:sportoviste@olympic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Q_GLDKjmYPY&feature=youtu.be
http://www.baseballdoskol.cz/
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jojer Robert Kučera. Tréninky s olympioniky 

pokračují do 8. června.  

Olympijské parky 2016 

V návaznosti na úspěch Olympijského parku 

Soči–Letná 2014, kam během loňských ZOH 

přišlo sportovat víc než 400 tisíc Čechů, 

připravuje ČOV podobný projekt i pro 

olympijské hry 2016. Tým marketingového 

ředitele ČOV Marka Tesaře jedná s vedením 

pražského magistrátu, města Pardubice  

a jihočeského Lipna.    

České projekty v Lausanne  

Na jednání marketérů Mezinárodního 

olympijského výboru v Lausanne, kde byl krom 

jiného představen harmonogram příprav 

internetového kanálu „Olympic channel“, 

marketingový ředitel ČOV Marek Tesař a 

senior client servis manažerka Petra Šubrtová 

prezentovali české pojetí oslavy založení MOV 

(T-Mobile Olympijský běh) a připravované 

dlouhodobé aktivace pro partnery Českého 

olympijského týmu.    

Změny v komunikační strategii MOV   

Ředitel komunikace ČOV Alexandr Kliment 

se v Lausanne zúčastnil jednání o 

dlouhodobých komunikačních záměrech 

olympijského hnutí. Zástupci MOV svým 

kolegům z národních olympijských výborů 

přiblížili aktualizace v oblasti externí 

komunikace plynoucí z dokumentu „Agenda 

2020“ včetně příprav vedoucích k letošnímu 

spuštění již zmiňovaného Olympijského 

kanálu.    

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE 

Díky nadaci sportuje už 737 dětí  

Na devátém zasedání České olympijské 

nadace její patroni snowboardistka Eva 

Samková, tenistky Lucie Hradecká  

s Andreou Hlaváčkovou a rychlostní kanoista 

Jan Štěrba rozdělili 575 400 korun mezi 132 

dalších mladých sportovců ze 45 různých 

sportů.   

 

Na finanční příspěvky na nové sportovní 

vybavení i kroužky se může těšit 45 dívek a 87 

chlapců ze sociálně slabších rodin nebo 

dětských domovů. Od roku 2012 tak nadace 

pomohla sportovat již 737 dětem  

a náctiletým.  

Děti podpořené nadací se v posledních 

týdnech zúčastnily také významných akcí, 

např. hokejového mistrovství světa v pražské 

O2 aréně, závodu dračích lodí na Lipně nebo 

třeba dne otevřených dveří České televize na 

Kavčích horách.   

Pomozte dětem sportovat přes DMS  

Mladým sportovcům můžete pomáhat také 

přes dárcovské zprávy, tzv. DMS. Stačí zaslat 

z mobilního telefonu SMS ve tvaru DMS CON 

na číslo 87 777. Cena jedné 

DMS je 30 Kč, příjemce 

získá 28,50 Kč. Přispívat 

lze také pravidelně po dobu 

jednoho roku. Na základě 

SMS ve tvaru DMS ROK 

NOC na číslo 87 777 bude 

automaticky jednou za měsíc odečtena částka 

ve výši 30 Kč.    

Více informací na www.darcovskasms.cz   

Více o nadaci najdete zde.  

 

 

 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.darcovskasms.cz/
http://nadace.olympic.cz/
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1.–15. 6. výdej oblečení pro EH Baku,  O2 

aréna Praha  

5. 6. workshop pro sportovce zapojené 

v projektu McDonald´s Olympijské naděje, 

Praha. Sportovci se zúčastní intenzivního 

školení na téma „Jak v praxi dostát 

partnerským závazkům“, součástí bude i 

praktický nácvik před kamerou.      

10. 6. TK k zahájení projektu P&G Charity, 

z něhož část výtěžku půjde na konto České 

olympijské nadace, restaurace Oblaca, Praha 

3      

12.–28. 6. Evropské hry, Baku, Ázerbájdžán 

14.–19. 6. Olympiáda dětí a mládeže, 

Plzeňský kraj  

6. 6. Den s golfem pro ženy pořádaný Komisí 

rovných příležitostí ve sportu, Beřovice u 

Slaného, pozvánku najdete zde.  

24. 6. Výkonný výbor ČOV, Centrum 

pohybové medicíny, Praha – Chodov      

24. 6. T-Mobile Olympijský běh, různá města 

ČR, startuje v 18:00 hodin Radiožurnál   

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1760--den-s-golfem-pro-zeny
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