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KOALIČNÍ SMLOUVA: SILNÁ PODPORA 

SPORTU 

Vznikající vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL se 

v koaliční smlouvě zavázala systematicky 

podporovat sport. V dokumentu mu věnuje 

historicky nejvíce prostoru. Z prohlášení:  

„Připravíme nový zákon o podpoře sportu. 

Chceme stabilní prostředí financování spor-

tovních klubů s důrazem na práci s mládeží, 

prostředí podporující spolufinancování spor-

tovních činností. 

Úkolem státu je postupně zajistit pro sport 

vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, 

rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů. 

Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní 

instruktory mládeže včetně příležitostí pro 

druhou kariéru aktivních sportovců. 

Budeme podporovat zdravý životní styl, který 

je podstatnou složkou zdravotního stavu 

i schopnosti občana aktivně působit v moderní 

společnosti.  

Navýšíme čerpání z fondu prevence zdravot-

ních pojišťoven na boj s obezitou mládeže. 

Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu me-

zinárodních sportovních akcí v České republi-

ce.“ 

PŘEDSEDA ČOV 

ZOH 2014 a Česko sportuje 

Vláda jednohlasně rozhodla o podpoře projektu 

Česká stopa 2014, který v prosinci osobně 

ve Strakově akademii představil předseda Čes-

kého olympijského výboru Jiří Kejval. Sou-

částí projektu jsou dlouhodobé aktivity Česko 

sportuje propagující zdravý životní styl a dále 

prezentace ČR v ruském Soči.  

Jednotlivá ministerstva se do projektu zapojí jak 

v Olympijském parku na Letné, tak v dějišti her, 

kde se ČR bude prezentovat jako vyspělá mezi-

národní ekonomika.  

Při navazujícím jednání v sídle Ministerstva 

průmyslu a obchodu se specifikovaly parametry 

české podnikatelské mise v Rusku. 

Na setkání s ministrem obrany Vlastimilem 

Pickem se řešila logistická pomoc armády při 

organizaci Olympijského parku Soči – Letná 

2014.  

Podporu parku poskytuje i Praha. Předseda 

ČOV seznámil se současným stavem příprav 

primátora Tomáše Hudečka. Hlavní město 

zapůjčilo výboru pozemky na Letné a poskytlo 

projektu záštitu. 

Jiří Kejval se dále sešel 

s generálním ředitelem 

České televize Petrem 

Dvořákem. „Probírali 

jsme společné aktivity, 

nyní zejména spolupráci při ZOH a na Česko 

sportuje. ČT je v této oblasti náš klíčový part-

ner,“ uvedl Kejval. ČT otevře olympijské studio 

v Soči i na Letné, přichystán je i telemost pro 

interaktivní rozhovory fanoušků a sportovců. 

Sport pro všechny 

Se starostkou České 

obce sokolské Hanou 

Moučkovou jednal Kej-

val především o organi-

zaci sportu pro všechny 

v ČR a podpoře projektu 

Česko sportuje. 

 

Národní fotbalový stadion 

Na setkání s předsedou Fotbalové asociace 

Miroslavem Peltou řešil Jiří Kejval možnost 

výstavby národního fotbalového stadionu 

a možnou kandidaturu ČR na pořadatelství části 

ME 2020. 

 

http://www.olympic.cz/
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OLYMPIJSKÉ HRY 

Nominační plénum 

Ve středu 15. ledna projedná Výkonný výbor 

ČOV návrh nominace českých sportovců na 

XXII. zimní olympijské hry v Soči. Poté ho před-

loží plénu, které se sejde o den později na Praž-

ském hradě.  Slavnostního setkání se zúčastní 

prezident republiky Miloš Zeman.  

Prezident v Soči 

Hlava státu navštíví také samotné hry, a to 

v úvodu olympiády. Podpoří české reprezentan-

ty ve vybraných závodech. ZOH se zúčastní 

i předseda senátu Milan Štěch a předseda 

dolní komory parlamentu Jan Hamáček. 

Sportovci nafasují olympijskou kolekci 

Olympionici začnou ihned po schválení nomina-

ce fasovat kolekci Alpine Pro, která je letos in-

spirovaná dílem secesního umělce Alfonse Mu-

chy. Oblečení bude tradičně připraveno v O2 

areně ve Vysočanech. Jako první vyzkoušela 

set akrobatická lyžařka Nikola Sudová. 

 

Kolekce je v prodeji na internetu i v obchodech 

po celé republice. Větší objednávky pro sportov-

ní svazy lze řešit individuálně. 

 

Komise sportovců: Šárka Strachová vlajko-

noškou pro Soči 

Komise sportovců Českého olympijského vý-

boru zvolila v elektronickém hlasování alp-

skou lyžařku Šárku Strachovou vlajkonoš-

kou české výpravy pro slavnostní zahájení 

zimních olympijských her v Soči. Strachová 

tak bude po Martině Sáblíkové a Štěpánce 

Hilgertové třetí ženou v dějinách samostatné 

České republiky, které se této pocty dostalo. 

Před dvěma lety v Londýně nesl při zahájení 

letních her vlajku badmintonista Petr Koukal. 

 

Šéf české mise v Soči Martin Doktor ČOV 

výběr Šárky Strachové vítá. Pravomoc jmeno-

vat vlajkonoše předal samotným sportovcům 

poprvé v historii právě on. „Považuji to za 

správné a logické řešení. Rozhodovat o tom, 

kdo ponese vlajku, mají přímo olympionici. 

Budu rád, když to Šárce pomůže při únorové 

volbě do Komise sportovců MOV,“ prohlásil 

Doktor, který se jako vlajkonoš představil 

v roce 2000 v Sydney. 

 

Olympijský park v Praze 

Olympijský park na pražské Letné už roste. In-

stalace objektů začala druhý lednový týden. 

http://www.olympic.cz/
http://www.alpinepro.cz/aktualni-sezona/c-4091/#catId=4091&catLevel=1&dsp=catalogue&nSliderPriceFrom=1&nSliderPriceTo=7799&iop=99&pid=22&pid=27&pid=33&pid=2&pid=28&pid=10&pt=checkbox&pt=checkbox&pt=ch
mailto:zuzana.kolska@alpinepro.cz
http://www.olympijskypark.cz/
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Fanoušci se mohou těšit na aktivní sportování. 

K dispozici jim bude podsvícená ledová plocha 

o rozloze necelých 7 tisíc metrů čtverečních, 

okruh pro běžecké lyžování, laserová biatlonová 

střelnice a další sportoviště. Školní mládež má 

vstup zdarma. 

Česko sportuje: Stovky škol, tisíce hlasují-

cích dětí 

Do soutěže Moje olym-

piáda se v rámci Česko 

sportuje zapojilo na 250 

škol z celé republiky. 

Tisíce dětí vytvářely 

fandící předměty a účastnily se jednotlivých 

disciplín. Vítězné třídy se vydají na Letnou do 

Olympijského parku. 

Česko sportuje je projektem na podporu zdravé-

ho životního stylu. Spojuje osvětovou kampaň, 

vlastní sportovní aktivity Českého olympijského 

výboru a spolupráci s existujícími sportovními 

podniky. 

Poslední vstupenky na ZOH Soči  

 

Již 80 procent vstupenek zná své majitele. Zá-

jemci mohou nakupovat zájezdy i lístky ve vol-

ném prodeji na www.olympic.cz/vstupenky.  

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 

Unie profesionálních trenérů  

V prvním roce činnosti vstoupilo do unie 25 

sportovních svazů počínaje těmi největšími (fot-

bal, hokej, atletika, florbal), až po odvětví 

s menší členskou základnou (rychlobruslení, 

potápění, úpolové sporty). K zásadám a etické-

mu kodexu UPT se připojily subjekty, jež sdružu-

jí sportovce a činovníky z kolektivních, individu-

álních, olympijských i neolympijských, sportů. 

Přihlášku do Unie profesionálních trenérů 

v průběhu roku vyplnilo 66 profesionálních tre-

nérů. 

Vědecko-metodická sekce 

Vybrané aktivity sekce v průběhu uplynulého 

měsíce: 

- Vytvoření ediční řady pro rok 2014 a pří-

prava vydání prvních publikací (Beswick –  

Zaměřeno na Fotbal, Zatsiorsky – Silový 

trénink, Panuška – Vytrvalostní trénink).  

- Přípravná fáze projektu „sledování herního 

pohybu“ v souvislosti s kybernetickými mo-

dely. 

- Oslovení sportovního psychologa Billa 

Beswicka k účasti na konferenci v roce 

2014. 

- Jednání o vstupu do mezinárodní organiza-

ce trenérů ICCE. 

Konkurzy na účast při akcích Mezinárodní 

olympijské akademie v řecké Olympii 

ČOA vyhlašuje následující konkurzy:  

- Obsazení místa na 54. mezinárodním za-

sedání pro mladé účastníky ve Starověké 

Olympii v červnu 2014 pro pregraduální ne-

bo postgraduální studenty. 

- Obsazení místa na 20. mezinárodním se-

mináři věnovanému olympijským studiím 

pro postgraduální studenty v září 2014. 

Více na webu ČOV. 

ČESKÝ KLUB FAIR PLAY 

Aktivity klubu 

Předsedkyně klubu Květa Pecková přednesla 

v prosinci na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

UK příspěvek „Výchova k fair play“.  

Již tradičně se ČKFP aktivně zúčastní nadchá-

zející Olympiády dětí a mládeže (v roce 2014 

http://www.olympic.cz/
http://www.olympic.cz/vstupenky
http://www.olympic.cz/text/23--ceska-olympijska-akademie
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na Vysočině). Klub se angažuje i při republiko-

vém finále Asociace školních sportovních klubů 

ve volejbalu ve Žďáru nad Sázavou.  

Předsednictvo dále intenzivně připravuje udělo-

vání cen fair play za rok 2013. Ocení opět výji-

mečné činy nejenom z oblasti sportu. 

Desatero fair play od Čtyřlístku 

 

Známý dětský časopis podporuje fér chování. 

Ve spolupráci s ČKFP připravil desatero fair 

play.  

Legendární postavičky Myšpulína, Bobíka, Fifin-

ky a Pindi se zapojí do kampaně Česko sportu-

je, která má k aktivnímu sportování přilákat co 

nejvíc dětí. Čtyřlístek z dílny výtvarníka Jarosla-

va Němečka se stává novým mediálním partne-

rem projektu.  

Poprvé se Myšpulín a spol. mezi děti vydají 

u příležitosti Olympijského parku na Letné. 

OMBUDSMAN 

V polovině prosince se již počtvrté sešel poradní 

sbor ombudsmana Českého olympijského 

výboru Alexandera Károlyiho, tentokrát za 

účasti předsedy ČOV Jiřího Kejvala a generální-

ho sekretáře Petra Graclíka. 

Ombudsman představil zprávu o činnosti za 

období 1. 11. 2012 – 31. 12. 2013, která bude 

předložena Plénu Českého olympijského výbo-

ru. V roce 2013 vyřešil ombudsman celkem se-

dmnáct podání. Více na webových stránkách. 

V poradním sboru zasedají respektovaní odbor-

níci z akademického, veřejného i soukromého 

sektoru. Čestnou předsedkyní je Věra Čáslav-

ská. 

KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

Posílená pozice v digitálním prostředí 

 

Oficiální prezentace ČOV na Facebooku má 

přes 62 000 fanoušků, což ji řadí na třetí místo 

v EU za Velkou Británii a Francii. Česko před-

stihlo například Španělsko (46 tisíc), Německo 

(60 tisíc) či Nizozemí (5 tisíc). Pro srovnání – FB 

Ruského olympijského týmu  eviduje 13 tisíc 

příznivců. 

Mladí reportéři na ODM 

Po vzoru MOV vyhlásil Český olympijský výbor 

program Mladí reportéři – tentokrát pro Olympi-

ádu dětí a mládeže. Pod vedením zkušené žur-

nalistky Barbory Žehanové a ve spolupráci 

s vydavatelstvím Mafra budou mladí novináři 

získávat ostruhy právě na „ODM“. 

LEGISLATIVNÍ RADA 

Ochrana olympijské symboliky 

V souvislosti s blížícími se ZOH v Soči upozor-

ňuje Legislativní rada na povinnost respektování 

předpisů Mezinárodního olympijského výboru, 

prováděcích předpisů k pravidlu 40 Olympijské 

charty, předpisů organizačního výboru ZOH 

SOČI 2014, předpisů ČOV a smluv uzavřenými 

s oficiálními partnery ČOT, resp. ČOV, dále na 

povinnost respektovat Metodiku užívání olympij-

ské symboliky, závazků vyplývajících jednotli-

vým svazům, reprezentantům tak i členům do-

provodu ZOH v Soči z uzavřených smluv 

http://www.olympic.cz/
http://www.olympic.cz/ceskosportuje
http://www.olympic.cz/ceskosportuje
http://www.olympic.cz/ombudsman
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a zejména na povinnost dodržování zákona o 

ochraně olympijských symbolik.  

 

Sportovci účastnící se olympiády, jednotlivé 

svazy a členové doprovodu nesmí od okamžiku 

konání nominačního Pléna ČOV, tj. 16. 1. 2014 

až do 26. 2. 2014 propagovat jiné partnery a 

sponzory než ty, kteří jsou oficiálními partnery 

Českého olympijského výboru a/nebo Českého 

olympijského týmu. 

Nejčastější dotazy a odpovědi najdete na webo-

vých stránkách ČOV. 

KOMISE SPORTU ŽEN 

Komise sportu žen ČOV i v letošním roce 

podporuje akce zaměřené na zapojení žen do 

sportovních aktivit. První takovou událostí je 

tradiční závod v běhu na lyžích s názvem 

Dámská jízda. Její v pořadí již 11. ročník startuje 

v neděli 2. března. Z dalších sportovních akcí 

spolupořádá komise také tradiční Golfové dny 

pro ženy. Letos budou opět v Beřovicích 

u Slaného a v Bechyni. 

KOMISE OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE  

Již příští víkend 

vypuknou v Kraji 

Vysočina Hry VI. 

zimní olympiády 

dětí a mládeže. 

Očekává se účast 

více jak 1 400 sportovců a členů doprovodu.   

Mezi vlajkonoši jednotlivých krajů bude řada 

vynikajících českých sportovců, například běž-

kyně na lyžích Kateřina Neumannová, atletka 

Jarmila Kratochvílová, střelec David Kostelecký 

či hokejista Jiří Holík.  

Komise ve spolupráci s krajem připravuje záze-

mí pro účastníky a podílí se na organizaci. Více 

na www.olympic.cz/odm2014. 

PROJEKTY 

Česká olympijská nadace: Další splněné sny 

Česká olympijská nadace byla vidět i v závěru 

roku. Ve spolupráci s olympijským snowbo-

ardcrossařem Michalem Novotným a dalšími 

sportovci pozvala desítky dětí na plážový turnaj 

do Ládví.  

Mezi svátky se s dětmi setkal přímo na sporto-

vištích moderní pětibojař a olympijský vítěz 

David Svoboda.  

 

A české florbalistky věnovaly na účet nadace 

za každý vstřelený gól na nedávném mistrovství 

světa 1 000 korun – celkově tedy přispěly pěta-

třiceti tisíci. Šek převzal generální sekretář 

ČOV Petr Graclík. 

Finančně pomohli i další – například šachista 

David Navara či biatlonistka Veronika Vítko-

vá. 

Charitativní projekt Českého olympijského výbo-

ru je zaměřený na podporu dětí ve věku šest až 

osmnáct let. Peníze jdou vždy na konkrétní věc, 

tedy třeba na sportovní náčiní, kurzy nebo 

kroužky. 

http://www.olympic.cz/
http://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika
http://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika
http://www.olympic.cz/odm2014
http://www.ceskaolympijskanadace.cz/
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O příspěvku nerozhoduje výkonnost a sportovní 

úroveň, ale chuť sportovat. 

Nadace pomohla za rok své existence 250 dě-

tem a rozdělila 1,5 milionu korun. 

 

 

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

č. 1/2014, 15. ledna 2014 

 

Redakce: Alexandr Kliment, Petr Souček, Tomáš Houska, 
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Fotografie © Český olympijský výbor a/nebo další autoři. 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Spolupracujeme: 

 

http://www.olympic.cz/

