
Zprávy z ČOV
Porada sekretá řů ČUS

Strahov, 16. 5. 2014



Aktivity ČOV 
�Plénum ČOV

• Schválení hospodaření za rok 2013, včetně zprávy 
auditora KPMG

• Schválení návrhu rozpočtu ČOV 2014
• Přijetí nových členů KČT a ČHS
• Ocenění Z. Hejnové, A. Procházky a Š. Hilgertové

�Setkání olympioniků v Senátu
• Omluva ČOV za neúčast na LOH v Los Angeles 

1984
�Personální změna 

• Marek Tesař – marketingový ředitel ČOV
• Alena Kindová – tajemnice ČOV



Aktivity ČOV 
�Seminář Sport a digitální média (14. 5. T- Mobile)

• 120 hostů ze sportovních svazů. Veškeré podklady z 
konference zveřejníme na www.olympic.cz/digital.
Vytvoříme platformu pro sdílení nápadů a inspirací v 
oblasti digitálu - Olympic Digital Lab : Poradíme, 
pomůžeme. Svazy budeme kontaktovat.

�Loterie
• Rozdělení 1. splátky ve výši 90 400 000,- v duchu 

schválených Pravidel ČOV. Nyní schvaluje VV per 
rollam

• Svazy mimo TOP 80 MŠMT budou schváleny na VV 
11. 6. 2014



Aktivity ČOV 
�YOG Nanjing

• Příprava účasti YOG 2014 NANJING (srpen 2014)
• Odeslán long list – Akreditační údaje
• Komunikace se sport. úsekem v případě potřeby
• Zasílat informace o získaných kvótách

�RIO 2016
• Žádná oficiální informace o možnosti změny
• Informace o obrovských nedostatcích v přípravě LOH
• Po MS ve fotbale pravděpodobně inspekce NOC

�Výroční hodnocení RSC - MŠMT, MV, MO
�Zdravotní zabezpečení ČOV – upgrade systému



Aktivity ČOV 
�Projekt Česko sportuje - Olympijský víceboj

• Olympijské hlídky v jednotlivých městech po celé
republice. Obrovský zájem dětí i médií. Patroni: 
Vavřinec Hradilek a Veronika Vítková. Spolupráce s 
regionálními úspěšnými sportovci 
http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/

� Nový Olympijský zpravodaj 
• Novinky z činnosti ČOV, složek a komisí. Rozesláno 

do sportovního prostředí, najdete na www.olympic.cz. 
Uvítáme vaše podněty a příspěvky



Různé:
� Příští jednání VV ČOV dne 11. 6. 2014
� Mosty 2014 - spojení mezi teorií a praxí ve sportu

• 27. 5. 2014 – CPM, účast Ivan Lendl, Bill Beswick (sportovní
psycholog GB)

�Výzva autorů Olympijského magazínu trenérům
• Tým autorů Olympijského magazínu, společného 

projektu ČOV a ČT, vyzývá trenéry a sportovce k účasti 
na natáčení medailonků koučů, kteří se celoživotně
věnují mládeži. 

• Kontaktujte kalatova@olympic.cz



Děkuji za pozornost

www.olympic.cz


