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Strahov, 19. 2. 2016



Aktivity ČOV 

 Aktivní boj za zachování tzv. loterijních odvodů na sport mládeže 

• Jiří Kejval prezentoval aktuální stav financování sportu včetně 

loterijních asignací v PS PČR při jednání Rozpočtového výboru 

• Upravená webová stránka LOTERIE PRO SPORT včetně 

transparentního účtu u České spořitelny   

 Na MŠMT ustanovena Národní rada pro sport - pracuje se na 

Koncepci sportu do dalších let

http://olympic.cz/www/loterie/


Aktivity ČOV 
 Ocenění 

• 19. 2. končí nominace adeptů na cenu Jiřího Gutha-Jarkovského 

• Náměty na nejhodnotnější sportovní výkon v olympijském nebo neolympijském 

sportu za rok 2015 zašlete na malinova@olympic.cz

• 22. 2. končí nominace námětů do ankety EOV na cenu Piotra Nurovski pro 

nejlepšího mladého (do 19 let) evropského sportovce zimních sportů

• Svazy olympijských disciplín zimních sportů zašlete tipy spolu se sportovním 

CV a fotografií sportovce na koprivova@olympic.cz

• 26. 2. končí zasílání námětů do ankety Trenérka – cvičitelka roku. Vyplněný 

formulář (příloha této PPT) zašlete na smidova@olympic.cz

• VV ČOV nominuje na státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti sportu 

gymnastku Věru Růžičkovou
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Aktivity ČOV – sportovní úsek

 Rio de Janeiro 2016 

Akreditace: 12. 2. 2016 byl rozeslán svazům informační dopis 

k vyplňování akreditačních údajů pro tzv. „long list“ OH Rio 2016. 

Většina svazů zatím jeho přijetí nepotvrdila, důrazně prosíme o 

nápravu na hrdina@olympic.cz

Focení pro Team Guide a akreditace: každou středu v 1. patře OC 

Quadrio (Národní třída, Praha) od 9:00 hodin probíhá oficiální focení 

potenciálních členů ČOT včetně členů doprovodů. Doposud nafoceno 

přes 200 lidí, dalších 60 v příštích dnech. 

Termíny možné domluvit s Jiřím Čmuchou: e-mailem na 

cmucha@olympic.cz anebo telefonicky na čísle 774 540 635



mailto:hrdina@olympic.cz
mailto:cmucha@olympic.cz




Aktivity ČOV – sportovní úsek

 Olympijské hry mládeže Lillehammer 2016 

• 21. 2. 2016 skončí v Norsku YOG, ČR reprezentuje 43 sportovců 

• Doposud 3 české medaile (0-1-2: krasobruslení, akrobatické lyžování, 

severská kombinace)  

• Více na http://lillehammer.olympic.cz/ a sociálních sítích ČOT 



http://lillehammer.olympic.cz/


Aktivity ČOV – komunikace 

 Focení pro akreditace a Team Guide ČOT 

• Focení v OC Quadrio využíváme také pro komunikaci 

(YT kanál ČOT, sociální sítě, Olympijský magazín) 

 Aplikace pro LOH 

• Ve spolupráci s operátorem T-Mobile byla spuštěna 

aplikace LOH 2016 

• Obsah = kompletní sportovní zpravodajství, aktuality, 

rozhovory, sekce pro fanoušky (soutěž o sedm 

exkluzivních večeří s vybranými osobnostmi, 

telefonické rozhovory se sportovci) atd. 

Aplikace ke stažení pro Android zde: https://goo.gl/nt5Ilb.

Aplikace ke stažení pro iOS zde: https://goo.gl/TLHUlU.

https://goo.gl/nt5Ilb
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Aktivity ČOV – komunikace 
 Sazka Olympijský víceboj 

• To je basketbal - Na začátku března odstartuje soutěž pro školy „To je basketbal“, 

připravená ve spolupráci s ČBF (další z řady aktivací se stolním tenisem či 

baseballem).  Školy budou soutěžit o basketbalové vybavení a basketbalovou show. 

Cílem je propagace basketbalu na školách i podpora českého týmu mužů v boji o 

olympijské hry.

• Sportovní vysvědčení - Pro tento ročník dvě verze sportovních vysvědčení, které 

propojují školáky s kluby. Děti, jež vysvědčení ještě nezískaly, dostanou analýzu 

sportovních předpokladů. Školáci, kteří analýzu měli už loni, získají informace o svém 

zlepšení. Na obou druzích vysvědčení budeme děti odkazovat na databázi klubů 

Sport v okolí.

• Vylepšení portálu Sport v okolí - Z čisté databáze sportovních klubů se web Sport 

v okolí promění v informační web s tipy pro sportování dětí (seriály, rozhovory 

s ambasadory projektu SOV, videa s cviky atp.). Upgrade proběhne postupně od 

dubna 2016. ČOV i nadále bude aktualizovat a doplňovat databázi klubů. Jejich 

zástupci však mohou údaje upravovat sami.



Aktivity ČOV – komunikace 
 T-Mobile Olympijský běh 2016 

• Připravujeme nový ročník, poběží se na různých místech ČR 22. 6. 2016 

• ZÁJEMCI O ORGANIZOVÁNÍ BĚHŮ SE MOHOU HLÁSIT NA 

chciporadat@olympic.cz NEBO TELEFONICKY NA 734 146 474

• Web www.olympijskybeh.cz

 Budoucí akce:  

• 1.3. předání ceny MOV za Sport a inovace, sídlo ČOV, Praha  

• 15. 3. TK k T-Mobile Olympijskému běhu 2016 

• 23. 3. řádné zasedání České olympijské nadace 

• 24. 3. VV ČOV v ČNB

mailto:chciporadat@olympic.cz
http://www.olympijskybeh.cz/


Děkuji za pozornost

www.olympic.cz


