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Top Team – další podpora 
 Informace pro zapojené svazy (olympijské sporty) 

-  Zkontrolujte stav čerpání financí v jednotlivých projektech  
(termín proúčtování je 15. 12. 2017, svazy kontaktuje sportovní analytik Jan Stluka) 

 
Sportovní svazy, jejichž sportovci zapadají do kritérií pro podporu 
•  „MAX“ Top (příspěvek je určen pro medailisty z předchozích OH/ZOH a pro sportovce, 

kteří na MS získali zlatou medaili), 
•  „TOP“ vysoký standard (příspěvek je určen pro medailisty z MS, ME, celkového pořadí 

SP, EH a případně dalších uznaných soutěží, např. grand slam) 
mohou zasílat návrhy na zařazení sportovců do této podpory a podklady ve formě výsledků 
navrhovaných sportovců do 23. 11. 2017. 
 
Informace o dění v projektu TOP Team: http://topteam.olympic.cz/ 
 



Top Team – plánované akce 
 •  18. prosince, CPM, celodenní seminář k vybraným projektům: 

výživa – prof. Vítek, spánkologie Doc. Bendová, projekty CPM (diagnostika dechových 
stereotypů, podologie, preventivní vyšetření pohybového aparátu). Seminář bude 
nabízen i prostřednictvím UPT, zástupci TOP TEAMu budou mít ale v procesu 
přihlašování přednost. 

•  19. prosince, komunikační dovednosti 

•  16. a 17. ledna 2018, mentální koučink 



Valné shromáždění ANOC 
•  31. října – 4. listopadu 
•  1300 delegátů, 205 NOV, 140 dobrovolníků 
•  3,5 hodiny živého televizního vysílání 
•  17 hodin vysílání na internetu 
•  zahraniční TV včetně ORF, média z celého světa 
•  ANOC Awards (Nadia Comaneci, Marcel Hirscher, Chad Le Clos) 
•  celosvětová reklama pro český sport, ČR a Prahu 
•  pozitivní ohlasy na organizaci 
•  MOV v Praze představil projekt Olympic Festivals 



Olympiáda dětí a mládeže 
ODM 2018, Pardubický kraj, 28. ledna – 2. února, www.olympic.cz/odm 

 
•  slavnostní zahájení v neděli 28. 1. od 15.00 v TipSport Aréně v Pardubicích, následně 

čtyři dny sportovních soutěží 

•  pozvánky na slavnostní zahájení a další program na akci rozešleme na přelomu 
listopadu / prosince 

 
•  v rámci propagace proběhnou besedy v pěti městech v Pardubickém kraji – vždy tři 

školy, letní a zimní olympionik, kteří dětem přiblíží svůj sport a atmosféru olympiády 



Sazka Olympijský víceboj 
•  Proběhlo 14 tréninků s olympioniky – zástupci z moderního pětiboje, šermu, volejbalu, 

krasobruslení, stolního tenisu, atletiky, freestyle motokrosu, vodáci 
•  Všichni za stůl 3, spolupráce s ČAST 
•  pro jaro je v plánu spolupráce se šermíři formou vložených šermířských soutěží na 

vybraných školách 
•  Paralympijská výzva ve spolupráci s ČPV – větší zapojení handicapovaných dětí formou 

Sportovních dnů (sportovní manažer s handicapovaným sportovcem jezdí do vybraných 
škol a zkoušejí s nimi disciplíny diplomu) 



Akce ČOV 
•  9. 11.    Ocenění pořadatelů T-Mobile Olympijského běhu 
•  20. 11.    Představení olympijské kolekce 
•  24.–26. 11.   Sportovní diplomacie (Komunikace a práce s médii) 
•  8. 12.     Setkání medailistů ČKO 
•  8.–10. 12.   Sportovní diplomacie (Management a marketing) 
•  12. 12.    Seminář pro svazy k ZOH 
•  18.–19. 12.   Semináře Top Team 
•  18. 1. 2018   Nominační plénum ZOH 2018 
•  28. 1. – 2. 2.  ZODM Pardubický kraj 
 



Děkuji za pozornost. 


