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LOTERIJNÍ ODVODY: PRVNÍCH  

90 MILIONŮ PRO MLÁDEŽ

 

Milí sportovní přátelé, 

letošní rok přináší českému neprofesionálnímu 

sportu nové finanční prostředky. Oproti minulým 

letům hospodaří Český olympijský výbor díky 

loterijním odvodům s výrazně vyšším rozpoč-

tem. Prvních 90 z celkových 400 milionů korun 

od loterijních a sázkových společností jsme již 

obdrželi a neprodleně je rozdělíme do sportov-

ního prostředí. 

Je nezbytné zacházet s těmito penězi trans-

parentně, abychom sport očistili od neduhů mi-

nulých let a získali si a udrželi důvěru celé spo-

lečnosti. Proto vznikl v úzké spolupráci i s Mi-

nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

spravedlivý klíč k dělení těchto prostředků, 

které se k dětem a mládeži – kde jsou nejvíc 

potřeba – dostanou přes jednotlivé sportovní 

svazy.  

O rozdělení státních prostředků pro sport a tě-

lovýchovu rozhodlo na základě doporučení Ná-

rodní rady pro sport také MŠMT, které letos po-

sílilo tuto oblast o dalších 300 milionů a nein-

vestiční podpora tak činí celkově 1,99 miliardy 

korun.  

Zvyšující se příliv financí je důkazem, že bude-

li sportovní prostředí postupovat jednotně, získá 

v očích veřejnosti i politiků silný hlas a podaří se 

mu vyjednat mnohem lepší podmínky než v do-

bách chození postranními uličkami.  

Váš Jiří Kejval 

 

AKTIVITY PŘEDSEDY 

Předseda ČOV Jiří Kejval doprovázel ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy Marcela 

Chládka při jeho nedávné cestě na Slovensko. 

Společně jednali s Chládkovým protějš-

kem Dušanem Čaplovičem o bližší spolupráci 

českého a slovenského sportu, například o tzv. 

sportovní rentě pro bývalé reprezentanty. 

Jiří Kejval se zúčastnil dvou jednání Národní 

rady pro sport, poradního sboru ministra. Po-

dílel se na přípravě podkladů k rozdělení dotací 

pro sport v letošním roce. Více dále v textu. 

Předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi před-

stavil Jiří Kejval projekt národních olympijských 

center, která by měla vzniknout na šesti místech 

v republice. Zároveň se dohodli na spolupráci 

v oblasti aktivní propagace zdravého životního 

stylu zejména mezi mládeží. „Pan premiér pod-

poruje naše aktivity, vláda je zakotvila do koa-

liční smlouvy,“ uvedl Kejval. 

S náměstky ministra financí Ondřejem Závod-

ským a Simonou Hornochovou jednal Kejval 

o připravovaném loterijním zákonu, odvodech 

z loterií, jejichž část směřuje opět do sportu 

(více dále v textu) a problematice tzv. „nele-

gálů“, tedy o online sázkách a loteriích, ze kte-

rých jejich provozovatelé neodvádějí v ČR 

daně.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Předseda ČOV se setkal 

s prezidentem Asociace škol-

ních sportovních klubů České 

republiky Václavem Leša-

novským. „Řešili jsme spolu-

práci na projektu Česko spor-

tuje. AŠSK je v tomto ohledu 

klíčová instituce, jako jediná 

umí oslovit napřímo děti, které ještě nesportují,“ 

řekl Kejval. 

S generálním ředitelem České televize Petrem 

Dvořákem hodnotil Jiří Kejval spolupráci při 

zimních olympijských hrách v ruském Soči. 

Společně jednali o podpoře projektu Česko 

sportuje a menších sportů v rámci vysílání ČT. 

Předseda se zúčastnil i nedávné konference 

České společnosti tělovýchovného lékařství 

v Třešti věnované obezitě. Prezentoval zde 

alarmující výsledky studie KPMG, podle které 

jsou české děti nejvíce obézní v celé Evropě. 

V Harrachově absolvoval Kejval s generálním 

sekretářem Petrem Graclíkem a předsedou 

Komise zahraničních vztahů Romanem Kum-

poštem setkání s místními občany, kterým 

představil projekt Národního olympijského cen-

tra. V následném hlasování se pro záměr vyslo-

vilo 14 z 15 zastupitelů. 

ČESKO SPORTUJE 

 

Olympijským vícebojem žijí stovky škol 

Téměř 550 základních škol z celé České repub-

liky se zaregistrovalo do Olympijského více-

boje, který je součástí kampaně Česko spor-

tuje. Přesně 150 799 školáků se tak pustilo do 

šesti disciplín. 15 nejaktivnějších škol se v prů-

běhu května dočká návštěvy Olympijských hlí-

dek za účasti hvězdných sportovců včetně am-

basadorů Veroniky Vítkové nebo Vavřince 

Hradilka.  

 

Prvních přihlášených 140 škol už obdrželo sady 

sportovního vybavení. Další náčiní v hodnotě 

300 tisíc korun si rozdělí šest nejaktivnějších 

vzdělávacích institucí. 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Český olympijský 

výbor má od  

1. května 2014 no-

vého marketingo-

vého ředitele.  Je 

jím Marek Tesař, 

který se v oboru po-

hybuje od roku 1995 

a posledních třináct let působil ve vedoucích po-

zicích české centrály skupiny Ogilvy. Stává se 

zároveň ředitelem a členem představenstva 

České olympijské, oficiální marketingové agen-

tury ČOV. Alena Kindová, dosavadní ředitelka 

ČO, přešla po 14 letech na pozici tajemnice 

ČOV. 

S ČOV Tesař spolupracoval na několika úspěš-

ných akcích, naposledy se podílel na únorovém 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Olympijském parku Soči – Letná. Jako mana-

ging director Mather Activation – nyní Geometry 

Global – se zabýval sportovním marketingem u 

řady projektů jako lyžařská Jizerská 50, veslař-

ské Primátorky nebo běžecký seriál RunTour. 

Alena Kindová byla osm-

krát ředitelkou úspěš-

ného projektu Českého 

domu od olympiády v 

Sydney do letošních her 

v ruském Soči (včetně 

Olympijského parku na 

Letné). Nyní bude zod-

povědná například za 

ochranu olympijské sym-

boliky nebo projekty přesahující sportovní ob-

last (umění, CSR apod.).  

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR SE ZASTANE 

SPORTOVCŮ 

Olympijské hnutí je dlouhodobě lídrem v oblasti 

boje proti dopingu. Český olympijský výbor vy-

hlásil takto nečestnému jednání nesmiřitelný 

boj. Doping zásadně odporuje pravidlům fair 

play. 

ČOV zároveň dbá demokratických principů, 

které jsou zakotveny v Olympijské chartě a v 

Listině základních práv a svobod. Ctí proto pre-

sumpci neviny. Nemůže nečinně přihlížet tomu, 

že v posledních měsících dochází opakovaně k 

uplatňování kolektivní viny a k zostuzování čes-

kých sportovců. Jsou bez důkazů obviňováni z 

užívání dopingu a pomluvy jim ničí nejen pro-

fesní život, ale především ten soukromý. 

Český olympijský výbor bude tyto reprezentanty 

aktivně chránit a proti šiřitelům pomluv nebude 

váhat podniknout právní kroky. 

PLÉNUM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝ-

BORU  

Poslední dubnový čtvrtek jednalo Plénum ČOV. 

Delegáti schválili výroční zprávu s výsledkem 

hospodaření, návrh rozpočtu na nový rok a při-

jalo dva nové členy.  

Zasedání se zúčastnili i aktivní sportovci, 

zprávu za jejich komisi přednesl kajakář Vavři-

nec Hradilek. 

 

Rozpočet v roce 2014: Stovky milionů z lote-

rií na sport mládeže 

Rozpočet ČOV, který schválilo plénum na svém 

zasedání 24. dubna, je oproti minulosti výrazně 

vyšší – 604 milionů korun. Důvodem jsou příjmy 

od provozovatelů loterií a sázek. Ti mají záko-

nem předepsané dílčí odvody ve výši 20 pro-

cent. Podle schválené novely teď mohou od-

vody formou slevy snížit až na 15 procent o 

částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar Čes-

kému olympijskému výboru. 

 
 

ČOV peníze podle transparentního klíče rozdělí 

na sport mládeže v olympijských i neolympij-

ských disciplínách. „Z jednání s loteriemi vy-

plývá, že letos půjde o 350 až 400 milionů ko-

run,“ říká předseda ČOV Jiří Kejval. (Více zde.) 

První „loterijní“ prostředky už dorazily na účet 

ČOV. Finance zaslaly Sazka (50,56 milionu), 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/financovanisportu
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Chance (5,69 milionu), Tipsport (33,98 mili-

onu) a Českomoravská loterijní (219 tisíc). „Na 

červnovém zasedání výkonného výboru for-

málně schválíme rozdělení peněz a neprodleně 

je odešleme svazům,“ upřesňuje Kejval. 

Rozpočet ČOV dále transparentně kumuluje 

náklady a výnosy výboru a jeho oficiální marke-

tingové agentury Česká olympijská. Nejvyššími 

položkami jsou tradičně příspěvky sportovnímu 

prostředí. Zahrnuto je i nefinanční plnění 

zejména u mediálních partnerů. Rozpočet po-

čítá s mírným schodkem ve výši 1,4 milionu ko-

run. Více ve Zprávě o činnosti. 

KPMG: Hospodaření ČOV je v pořádku 

Renomovaný mezinárodní auditor, společnost 

KPMG, prověřil hospodaření Českého olympij-

ského výboru a nevznesl výhrady. Účetní zá-

věrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pa-

siv ČOV k 31. 12. 2013 a je v souladu s českými 

účetními principy, uvádí se ve výroku auditora. 

Noví členové českého olympijského výboru 

Plénum ČOV přijalo na svém dubnovém zase-

dání dva nové členy Českého olympijského vý-

boru – Klub českých turistů a Český horole-

zecký svaz.  

Cena Gutha-Jarkovského pro atletku 

Zuzanu Hejnovou 

Držitelem nejvyššího uznání ČOV, Ceny Jiřího 

Stanislava Gutha-Jarkovského za loňský rok, 

se stala atletka Zuzana Hejnová, mistryně 

světa a vítězka Diamantové ligy. Elitní česká 

překážkářka se připravuje na novou sezónu v 

Jihoafrické republice, nemohla tedy na plénu 

olympijského výboru převzít ocenění osobně. 

 „Udělalo mi to velkou radost. Vážím si toho, že 

mezi tolika dobrými výkony byl oceněn zrovna 

ten můj jako nejlepší. Dodává mi to sílu a moti-

vaci pro návrat po zranění,“ prohlásila Hejnová. 

 

Novou cenu Věry Čáslavské za aktivitu žen ve 

sportu získala olympijská vítězka ve vodním 

slalomu Štěpánka Hilgertová. Cenu Oty Pavla 

dostal redaktor Českého rozhlasu Aleš Pro-

cházka. (Více informací.) 

MŠMT ROZDĚLILO PENÍZE PRO SPORT 

Ministerstvo školství rozhodlo o rozdělení pro-

středků státní podpory pro oblast sportu. V ne-

investiční oblasti bude podpora letos činit 1,99 

miliardy korun. Rozhodnutí padlo na základě 

doporučení Národní rady pro sport, která je po-

radním orgánem ministra školství a v níž za-

sedá i předseda ČOV Jiří Kejval. Oproti původ-

nímu návrhu se ministr Marcel Chládek rozhodl 

posílit oblast sportu a tělovýchovy o částku ve 

výši 300 mil. korun.  

Jedná se o rozdělení neinvestičních prostředků 

zaměřených na podporu sportovní reprezen-

tace ČR, talentované mládeže, podporu všeo-

becné sportovní činnosti, včetně oblasti zdra-

votně postižených sportovců. Součástí je i pod-

pora na provoz a údržbu sportovních zařízení a 

podpora sportovních svazů a sportovních orga-

nizací při zabezpečení sportovní činnosti.  

„Kladli jsme důraz na to, aby státní podpora 

sportu mířila přímo ke sportovním svazům,“ 

zdůraznil ministr školství, mládeže a tělový-

chovy Marcel Chládek. „Rozdělování finančních 

prostředků je tento rok maximálně trans-

parentní,“ dodal ministr. Najdete na webu 

MŠMT. 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/zprava2013
http://www.olympic.cz/clanek/1480--cov-udelil-ceny-zuzane-hejnove-stepance-hilgertove-a-alesi-prochazkovi
http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2014-v-oblasti-sportu
http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2014-v-oblasti-sportu
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VĚRA ČÁSLAVSKÁ ČESTNOU ČLENKOU 

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  

 

„Je to pro mě nesmírná čest. Na Slovensku 

jsem jako doma,“ uvedla Věra Čáslavská v 

Bratislavě na Plénu Slovenského olympijského 

výboru, které ji do čestné funkce schválilo.  

Legendární gymnastka loni v září věnovala dvě 

své zlaté medaile z olympijských her v Tokiu a 

Mexiku slovenskému Muzeu tělesné výchovy. 

Nyní k nim přidala ještě dva diplomy. 

OLYMPIJSKÉ HRY 

 

 

Prezident ČR přivítal olympioniky ze Soči  

Reprezentanty ze ZOH 2014, jejich trenéry a 

členy doprovodu přijal 18. dubna na Pražském 

hradě prezident ČR Miloš Zeman. „Je pro mě 

ctí, že zde mohu přivítat všechny účastníky naší 

olympijské výpravy, protože natřásat si peříčka 

v přítomnosti medailistů není dobré. A já bych 

vám chtěl říci, že pokládám, stejně tak jako 

moje paní, za svoji čest, mohu-li se zúčastnit se-

tkání s olympioniky, nikoli naopak,” uvedl prezi-

dent Miloš Zeman.  

1984: ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR SE 

OMLUVÍ SPORTOVCŮM 

V pondělí 12. května se v Senátu setkají poten-

ciální olympionici, kteří kvůli bojkotu zeměmi vý-

chodního bloku nedostali šanci zúčastnit se 

v roce 1984 LOH v Los Angeles. 

Vyvrcholí tím projekt, v jehož rámci Český olym-

pijský výbor, Ústav pro studium totalitních re-

žimů a Národní muzeum společně veřejnosti 

připomínají vliv někdejších vládnoucích ideolo-

gií na sport. Součástí je i výstava „Připraven 

k práci a obraně vlasti“. Více na webo-

vých stránkách projektu.  

 

 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR V NOVÉM 

Český olympijský výbor dokončil rekonstrukci 

svého sídla v Benešovské ulici na Praze 10. 

Všichni pracovníci ČOV i České olympijské a.s. 

se sestěhovali do jedné budovy.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/totalita
http://www.olympic.cz/totalita
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„Slibuji si od toho větší efektivitu práce a prová-

zanost jednotlivých úseků. Navíc jsme zrušili 

pronájem dalších kanceláří a v důsledku tak 

ušetříme,“ říká generální sekretář ČOV Petr 

Graclík. 

ČESKÝ KLUB OLYMPIONIKŮ 

Ples na Vinohradech 

Vybraná společnost českých sportovců se po 

roce opět setkala v Národním domě na Vinohra-

dech. Slavnostní večer uspořádal Český klub 

olympioniků. 

Na jednom místě se tak potkali olympijští me-

dailisté, nechyběli Věra Čáslavská, Dana Zá-

topková, Imrich Bugár, Martin Doktor, Ol-

dřich Svojanovský a další. 

Setkání pořádá každoročně Český klub olympi-

oniků. Členem může být každý, kdo se zúčastnil 

olympijských her. Klub vyvíjí i nadační činnost, 

určenou zejména starším olympijským repre-

zentantům.  

Odešla legenda cyklistiky, Jaroslav Cihlář  

Legendární Jaroslav Cihlář, který významně 

ovlivnil novodobou českou cyklistiku, zemřel po 

těžké nemoci ve věku 90 let. Mistr světa, mno-

honásobný mistr ČSR, účastník olympijských 

her v Melbourne 1956, trenér reprezentace na 

hrách v Mexiku (1968) a později pedagog na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy zasvětil cyklistice celý život.  

Výpověď Jaroslava Cihláře zaznamenali před 

nedávnem reportéři Post Bellum. 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 

Konference Mosty 2014 

Vědecko-metodická sekce a Unie profesionál-

ních trenérů Českého olympijského výboru po-

řádají mezinárodní konferenci „Mosty 2014 – 

Spojení mezi teorií a praxí ve sportu“. Hlavními 

hosty jsou tenisový trenér Ivan Lendl a spor-

tovní psycholog Bill Beswick.  

Konference proběhne 27. května v Centru po-

hybové medicíny. Určena je pro profesionální 

trenéry. Přihlášky posílejte do 10. května 2014 

na adresu plachy@olympic.cz.  

 

Vzděláváním trenérů se bude zabývat Euro-

pean Coaching Council 

Trenéři založili novou mezinárodní organizaci – 

European Coaching Council ICCE. Dubnového 

zakládajícího setkání v Kolíně nad Rýnem se 

zúčastnili Zdeněk Haník jako předseda České 

olympijské akademie a Michal Ježdík jako člen 

Vědecko-metodické sekce Českého olympij-

ského výboru. Více. 

Trenérem roku je Petr Novák 

 

Unie profesionálních trenérů Českého olympij-

ského výboru vyhlásila poslední dubnové úterý 

v pražském Studiu Ypsilon trenéra roku. Stal se 

jím rychlobruslařský kouč Petr Novák. Do síně 

slávy vstoupilo osm osobností včetně hokejové 

legendy Ivana Hlinky in memoriam. 

Petr Novák dovedl rychlobruslařku Martinu Sáb-

líkovou již k pěti olympijským medailím a deseti 

titulům mistryně světa. Fotbalový kouč Pavel 

Vrba, nynější trenér reprezentace, slavil s pl-

zeňským týmem úspěchy v domácí soutěži i v 

evropských pohárech. V anketě bral druhé 

místo. Na třetím místě skončil Jaroslav Navrá-

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/totalita
http://www.olympic.cz/totalita
mailto:plachy@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1490--vzdelavanim-treneru-se-bude-zabyvat-european-coaching-council
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til, který stál v čele českých tenistů, obhájců ví-

tězství v Davis Cupu. O nejlepších a jejich po-

řadí hlasovali sami trenéři. Více. 

ČESKÝ KLUB FAIR PLAY 

Hlavní cena fair play pro hokejistu Slováka, 

závodníka Pabišku a cyklistu Smolíka 

Český klub fair play ocenil rytířské chování ne-

jenom ve sportu. Již podvaadvacáté vybíral ty, 

kteří prokázali pevný charakter. Hlavní cenu 

převzali ve středu 16. dubna v pražském Centru 

pohybové medicíny hokejista Tomáš Slovák, 

motocyklový závodník David Pabiška a cyklista 

Jan Smolík. 

„Pořád je z čeho vybírat. Lidé se umí na sporto-

višti chovat podle svého nejlepšího svědomí, 

srovnat si správné hodnoty a hrát čestně. Určitě 

se k nám spousta podnětů nedostane. Budeme 

rádi, pokud nám budou lidé své tipy posílat,“ 

říká Květa Pecková, předsedkyně klubu fair 

play. Více. 

Byli jste svědky činu fair play? Napište nám na 

fairplay@olympic.cz. 

Tři noví členové předsednictva ČKFP 

 

Předsednictvo KFP se rozrostlo o tři osobnosti, 

které mají vztah ke sportu a svými postoji a pra-

covními výsledky jsou příkladem pro celou spo-

lečnost. Jsou to Jan Pirk, přednosta kardiocen-

tra IKEM, horolezec Radek Jaroš, držitel ceny 

FP za rok 2008, a Jiří Zedníček, bývalý 

úspěšný reprezentant Československa v bas-

ketbalu a někdejší místopředseda ČOV pro 

ekonomiku a marketing. 

LÉKAŘSKÁ KOMISE 

Úspěšný druhý ročník má za sebou Symposium 

sportovní medicíny v Dříteči nedaleko Kuně-

tické hory. Dvoudenní maraton přednášek z fy-

zioterapie, lékařství, psychologie a mnoha dal-

ších oborů si na konci března nenechali ujít ani 

vrcholoví sportovci a jejich realizační týmy. 

„Je důležité, aby se medicínští pracovníci, kteří 

se starají o sportovce, scházeli a předávali si 

zkušenosti. Z hlediska Českého olympijského 

výboru, který podporuje péči o sportovce v růz-

ných projektech, je lékařské zabezpečení jedna 

ze stěžejních oblastí,“ řekl sportovní ředitel 

ČOV Martin Doktor. 

 
 

Na sympóziu vystoupila řada zajímavých hostů 

z ČR i zahraničí – bývalý ministr zdravotnictví 

Leoš Heger, sportovní psycholog Marian Jelí-

nek, Olav Spahl z Německého olympijského 

výboru, elitní ortoped Marek Krochmalski z 

Polského olympijského výboru či šéflékař Čes-

kého olympijského týmu Jaroslav Větvička. 

V Dříteči nechyběly ani hvězdy českého sportu: 

atletka Zuzana Hejnová, akrobatická lyžařka 

Nikola Sudová či snowboardcrossařka Eva 

Samková. 

Přednášky ve formátu PDF ke stažení. 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1487--trenerem-roku-je-petr-novak
http://www.olympic.cz/clanek/1475--hlavni-cena-fair-play-pro-hokejistu-slovaka-zavodnika-pabisku-a-cyklistu-smolika
mailto:fairplay@olympic.cz
http://mtcsr.cz/symposium.html
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LEGISLATIVNÍ RADA 

Konference Legislativní rady ČOV 

V polovině března se v Centru pohybové medi-

cíny v Praze uskutečnila konference Legisla-

tivní rady ČOV k nové právní úpravě spolků. 

Konference byla rozdělena na 2 bloky – pro 

sportovní svazy a dále pro zástupce krajských 

sdružení České unie sportu a tělovýchovných 

jednot. Celkem se jednalo o přibližně 200 hostů. 

Konference byla zaměřena na úpravu spolko-

vého práva a navazující problematiky v novém 

občanském zákoníku a souvisejících předpi-

sech. Jednotlivé přednášky se týkaly obecné 

úpravy spolků v novém občanském zákoníku, 

rozhodčího řízení před rozhodčí komisí spolku, 

daňových a účetních aspektů spolkové činnosti 

či soudního řízení ve věcech spolků. Sborník 

příspěvků z konference je k dispozici na webu 

ČOV. V sekci Legislativní rada můžete zasílat 

dotazy týkající se nové právní úpravy spolků. 

KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

 

Seminář „Sport a digitální média“ 

Komise vnějších vztahů ČOV a společnost T-

Mobile pořádají seminář „Sport a digitální mé-

dia“ zaměřený na efektivní komunikaci nejenom 

na sociálních sítích. Vystoupí Jakub Hodboď, 

Senior Strategic Planner OgilvyOne, novináři ze 

sportovních redakcí a další zajímaví hosté. 

Registrovat se můžete na adrese press@olym-

pic.cz. Seminář se koná ve středu 14. května od 

9 hodin v sídle T- Mobile na pražském Chodově. 

Určen je především zástupcům sportovních 

svazů. Účast je zdarma.  

 

Olympijský magazín v novém 

Olympijský magazín, společný projekt Českého 

olympijského výboru a České televize, se mění. 

Od května vzniknou nové rubriky, které se bu-

dou věnovat například projektu Česko sportuje 

na školách, fenoménu totalitní minulosti ve 

sportu, ale také představí neolympijské a „malé“ 

sporty formou aktivního zapojení reportéra. 

Změnami projde i vizuální podoba magazínu. 

Archiv pořadu najdete zde. Uvítáme vaše připo-

mínky a podněty – pište na press@olympic.cz. 

Výzva autorů Olympijského magazínu trené-

rům 

Tým autorů Olympijského magazínu, společ-

ného projektu ČOV a ČT, vyzývá trenéry a spor-

tovce k účasti na natáčení medailonků koučů, 

kteří se celoživotně věnují mládeži. Takový tre-

nér:  1. Trénoval/a pozdějšího reprezentanta 

(dlouholetého špičkového a známého spor-

tovce) alespoň 2–3 roky. 

2. Nikdy nebyl/a reprezentačním trenérem vě-

kové kategorie nad 18 let. 

Pokud znáte takovou trenérskou osobnost, po-

šlete na e-mailovou adresu jakub.ba-

zant@ceskatelevize.cz tip obsahující následu-

jící údaje: jméno a příjmení navrhovaného tre-

néra, sportovní odvětví, jméno reprezentanta 

(reprezentantky), kterého (kterou) vycho-

val/vedl, místo současného působiště a mailo-

vou adresu s telefonickým kontaktem). 

Setkání s Klubem sportovních novinářů 

Předseda komise Jiří 

Bis a předseda ČOV 

Jiří Kejval se sešli se 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/Sbornik-web.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/Sbornik-web.pdf
http://www.olympic.cz/text/pravni-dotaz
mailto:press@olympic.cz
mailto:press@olympic.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/214471290290016/video/
mailto:press@olympic.cz
mailto:jakub.bazant@ceskatelevize.cz
mailto:jakub.bazant@ceskatelevize.cz
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zástupci Klubu sportovních novinářů. Na jed-

nání zhodnotili spolupráci při zimních olympij-

ských hrách v Soči. Zároveň se shodli na vytvo-

ření společné pracovní skupiny ČOV a KSN. 

KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

Komise připravila oficiální seznam vrcholných 

sportovních akcí pořádaných v ČR v letech 

2014–2018. Na svém dubnovém zasedání ho 

schválil Výkonný výbor ČOV. 

KOMISE SPORTU ŽEN 

Olympijský výbor ocenil trenérky sportov-

ních hvězd i dobrovolné cvičitelky 

Některé vychovaly reprezentační závodníky 

nebo stály u prvních sportovních krůčků budou-

cích olympioniků. Další už desítky let věnují svůj 

volný čas tomu, aby pomohly k radosti z pohybu 

dětem, seniorům i lidem s handicapem. Obdiv 

si však zaslouží všechny. Proto Komise sportu 

žen Českého olympijského výboru také letos 

ocenila více než tři desítky trenérek a cvičitelek. 

V Centru pohybové medicíny se ve středu 16. 

dubna 2014 sešly trenérky lyžování, atletiky, 

gymnastiky, ale třeba i šachu, karate, baseballu 

nebo tělesně a zrakově handicapovaných spor-

tovců. Nechyběly ani cvičitelky sokolské vše-

strannosti nebo aerobiku.  

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE   

Další peníze znevýhodněným dětem 

Na prvním letošním 

zasedání v praž-

ském Centru pohy-

bové medicíny 

České olympijské 

nadace rozdělili její patroni z řad olympijských 

medailistů finanční podporu dalším 89 mladým 

sportovcům včetně tří vyšších příspěvků velmi 

talentovaným dětem. Osobně nadaci předal pe-

něžní dar šachový velmistr David Navara. 

Nadace kromě finančních příspěvků také plní 

ve spolupráci se svými partnery různá přání dě-

tem. Letos se mladí sportovci podpořené na-

dací potkali s našimi tenistkami před zápasy 

Fed Cupu, potkají se s cyklistou Jaroslavem 

Kulhavým na Pražských schodech anebo po-

jedou na atletický mítink Zlatá tretra do Ostravy. 

Peníze od T-Mobile, Procter & Gamble,  Coca 

Coly a iDNES 

Společnost T-Mobile v březnu vyhlásila, že 

když lidé uběhnout milion kilometrů se sportovní 

aplikací v chytrých telefonech, věnuje olympij-

ské nadaci milionu korun. A to se stalo za neu-

věřitelných 15 dní! 

 

Procter & Gamble a Coca Cola, věnovaly z 

prodeje svých výrobků České olympijské nadaci 

přes milion korun.  

Dobročinná aukce na serveru iDNES, ve které 

se dražily mimo jiné zlatá bunda a snowboard 

Evy Samkové vynesly nadaci 200 tisíc. 

Pomoci můžete i vy 

Víte o dětech ze svého okolí, kterým brání ne-

dostatek financí ve sportování? Napište nám 

(con@olympic.cz) nebo navštivte web nadace. 

Hlavním partnerem projektu je Sazka. 

  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/Seznam-TOP-akci-2014-2018-VV-COV-22.4.2014.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/Seznam-TOP-akci-2014-2018-VV-COV-22.4.2014.pdf
mailto:con@olympic.cz
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NEJBLIŽŠÍ AKCE ČOV   

12. 5. 2014 v 14:00 hodin – Setkání sportovců, 

kteří měli šanci být nominováni na Hry XXIII. 

olympiády v Los Angeles. (Senát PČR) 

14. 5. 2014 v 9:00 hodin – Seminář „Digitální 

média a sport“ (T-Mobile, Roztyly) 

27. 5. 2014 – Mosty 2014, spojení mezi teorií a 

praxí ve sportu (Centrum pohybové medicíny, 

Chodov) 

Květen 2014 – Olympijské hlídky na základních 

školách 

 

 

11. 6. 2014 v 14:00 – Výkonný výbor ČOV 

(Centrum pohybové medicíny, Chodov) 

25. 6. 2014 – Olympijský den (regiony České 

republiky) 

 

 

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ  

č. 4/2014, 7. května 2014 
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