Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS
Strahov, 28. 2. 2014

Sportovní úsek - ZOH Soči
•
•
•
•

•
•
•
•

7. – 23. února 2014
2 oblasti, 3 olympijské vesnice, ubytování jedno z nejlepších v historii
89 nominovaných sportovců, 89 členů doprovodu, 15 střídajících členů doprovodu
Doprava - 6 letů pro cestující (Airbus A-319 Armády České republiky)
10 letů s materiálem – spoluzavazadla a kargo (transportní letouny Casa)
+ 4 chartery České olympijské pro partnery a hosty
Zisk 8 medailí 2 – 4 – 2;
Pořadí podle zlatých medailí i celkového počtu – 15.; pořadí podle přepočtu obyvatelstva na
medaili – 9.;
Pro ČESKÝ TEAM – nejúspěšnější v historii
Ocenění sportovců a členů doprovodu vychází ze zásad ocenění schválených VV ČOV
výplaty začnou po dodání podkladů; je třeba získat od sportovních svazů návrhy na
rozdělení mezi realizační týmy oceněných sportovců a informace o formě provedení
zúčtování – vyřídí Ekonomický úsek ČOV – kynos@olympic.cz

Podrobnosti ve zprávě ze ZOH – sestavuje se.

Sportovní úsek - Olympijský park Soči – Letná:

první vrchol projektu Česko sportuje
Otevřeno: 6. 2. – 23. 2. 2014
Celková návštěvnost: 400.000 dětí a dospělých z celé ČR
Dobrovolníků: 450
Sportujících dětí: 6 200 z organizovaných a nahlášených skupin (MŠ, ZŠ)
Největší zájem o:sportování – zejména unikátní Ledový ráj - a přímé přenosy s
českou účastí. Biatlon a curling si většina návštěvníků vyzkoušela poprvé v životě.
Studio Letná: na programu ČT2 denně 41 minut z dění v parku
Zpravodajství ČT: z Letné odvysílané živě kompletní Události, hlavní zpravodajská
relace ČT1 (v den zahájení a zakončení), a poprvé v historii také mimo Kavčí hory
odbavené BBV. Denně dále živé vstupy v BBV.
Telemosty: uskutečněno 24 krát
Hosté parku: 120 hostů na hl. pódiu, celkem 486 účinkujících
Výtěžek pro ČON: 3 147 950 Kč (vstupné a individuální rezervace sportovišť)

Aktivity ČOV
12. 3. 2014 další VV ČOV
 13. 3. 2014 od 16:00 - Ekonomický seminář ČOV
•
•
•

Za účasti ministra MŠMT, Marcela Chládka, náměstka pro sport
Petra Hulínského.
Pozvání zasláno na olympijské i neolympijské svazy a střešní
org.
CPM, Praha 4 - Chodov

17. 3. 2014 v 10:00 - Konference LR ČOV pro svazy
•
•
•
•

Nová právní úprava spolků od 1.1.2014
Nový OZ
CPM, Praha 4 - Chodov
Od 14:00 pro TJ

Různé

•Křest reprezentační publikace Soči 2014 27. 2., OC
Palladium, Praha
•Termín Pléna ČOV je 24. 4. 2014

Děkuji za pozornost

