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Aktivity ČOV   

 

Loterie – 8. 1. odeslán svazům dar za 4Q 2014. 

Rekordní rozdělení 155 mil Kč. Celkem vybráno 

443,6 mil Kč. Zapojilo se všech 11 možných loterijních 

společností. Děkujeme předem za pečlivé vyúčtování 

dle pokynů z ČOV (kontaktní osoba Naďa Černá 

cerna@olympic.cz) 

 

Novela zákona o podpoře sportu – materiál na 

Legislativní radě Vlády a měl by být předložen na 

jednání Vlády během února – března 2015 
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Aktivity ČOV – Sportovní úsek  

 

 EYOWF Montafon (RAK/LICH) 25. 1. – 30. 1. 2015 

 Odlet 24. 1. v 10:00h Praha Kbely 

 Sraz v 8:00 - Parkoviště v Kbelích 

 Návrat 31. 1. ve 12:55 do Kbel 

 Výprava 66 sportovců 

 

 1. EH Baku – 12. – 28. 6.  

 9. 1. otevřen akreditační systém. Svazy obdržely přístupy do 

systému. LONGLIST (Akreditace = vízum) 

 UZAVŘENÍ SYSTÉMU 27. 2. 2015 23:59 



Aktivity ČOV – Sportovní úsek  

 ODM 2015 – Plzeňský kraj 14. – 19. 6. , 2400 dětí, 462 doprovodů. 

18 sportů, 2 doprovodné soutěže. Veškeré info v zápise ze schůzky 

16. 10. 2014. Zajistěte účast předsedy a GS alespoň na zahájení, 

lépe na celou dobu. Nutno dohlédnout na pořádající klub – garanta 

sportu 

 Zimní ODM 17. – 22. 1. 2016, Ústecký kraj, společná schůzka se 

svazy a pořadateli v březnu 2015. Nutno schválit a dohlédnout na 

pořádající klub. 

 Letní ODM 2017 – VŘ na pořadatele leden až duben 2015 (možnost 

svazů prosadit svůj sport do programu) 

 

 Poděkování svazům za rychlou reakci při odeslání výsledků k 

výpočtu příspěvku z ROP ČOV 

 V příštím období zasílání výsledků stejně jako pro MŠMT na 

stluka@olympic.cz. 
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Aktivity ČOV   

 

 OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

• příští týden vychází 1. číslo roku 2015  

• komunikační platforma i pro sportovní svazy – náměty zasílejte na 

press@olympic.cz  

 

 SPORTVOKOLI.CZ  

• Online databáze klubů a náborů dle regionů a sportů: aktuálně 769 

náborů  

• Spolupracujte a registrujte se na: http://sportvokoli.cz/add-

event/. Můžete nás kontaktovat i na mailu sportoviste@olympic.cz 
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Aktivity ČOV   

 

 Sport Amatér Foto  

• Výsledky 12. ročníku soutěže pořádané ve spolupráci s portálem 

rajce.net oznámeny, absolutním vítězem se stal Jakub Fruhauf, v 

hlasování veřejnosti vyhrála Vlasta Michalovičová 

  

 KALENDÁŘ OLYMPIJSKÉHO HNUTÍ 2015 

• Průběžně doplňovaný kalendář domácích i zahraničních akcí 

najdete na webu ČOV 

 

NABÍDKA:  

iDnes a MF Dnes pro svazy spustily speciální stránku pro přímou 

komunikaci se sportovními svazy. Podněty a dotazy vkládejte přímo do 

online formuláře na webu ČOV 



Aktivity ČOV   

 

 Olympijský víceboj 

 

 1 018 přihlášených základních škol a víceletých gymnázií 

 51 000 dětí dostane pololetní sportovní vysvědčení – přehled 

svých výkonů, porovnání se svými vrstevníky, tipy na trénink pro 

zlepšení slabších disciplín.  

 Ve II. pololetí bude zhodnocení pohybového typu, doporučení 

vhodných sportů pro daný typ a odkaz na kluby v okolí. 



Termíny 

 

 Termíny VV ČOV 2015 

 4. 2. 

 11. 3. 

 21. 4 

 

 Termíny Pléna ČOV 2015 

 23. 4. 

 

 Trenér roku 2014 

 UPT, vyhlášení 16. 2., divadlo Ypsilon 

 Trenér objevitel (medailista MS, ME), Síň slávy a Trenér roku 

 



 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


