
 

Zprávy z ČOV 
 

Porada sekretářů ČUS 

Strahov, 12. 12. 2014 

 

 



Aktivity ČOV   

 VV ČOV 26. 11. 2014 

 

 Příprava novely zákona o podpoře sportu – proběhlo jednání 

pracovních skupin, meziresortní připomínkování do 17. 12., 

rozesláno na členy VV ČOV k vyjádření 

 Příprava nových Stanov ČOV – k připomínkám členům VV 

 1. návrh rozpočtu ČOV 2015 

 Loterie – dar pro sport pro 4Q 

 Aktualizace Pravidel pro dělení prostředků z loterií pro rok 2015, 

nově 40 mil. Kč pro VÚSC (Kraje) pro sport  

 VH ANOC Bangkog– prezentace OH parku Soči – Letná 

 VS EOV 2014 v Baku => VS EOV 2015 v Praze (cca 400 

delegátů z Evropy a hosté z celého světa) 



Aktivity ČOV – Sportovní úsek  

 

 Seminář ke všem oblastem přípravy účast českého týmu: 

 Ve středu 17. prosince 2014 od 10:00 hodin Hotel Courtyard by 

Marriott Prague Flora - salonek IRIS v přízemí Lucemburská 46, 

Praha 3 – Žižkov  

 Účast: zástupci svazů zodpovědní za účast na EH 2015 

 Program: 

- poskytnutí nejnovějších informací 

- předání nezbytných materiálů 

- předání přístupových údajů k informační databázi  

- Q&A 

- detaily k semináři: malinova@olympic.cz   

 

mailto:malinova@olympic.cz


Aktivity ČOV   
 Seminář pro svazy Sport a psaná média, 3.12. 2014  

• Stahujte všechny prezentace řečníků ze sekce komunikace ČOV a 

vydavatelství MAFRA 

• iDnes a MF Dnes pro svazy spustily speciální stránku pro přímou 

komunikaci se sportovními redaktory. 

• Podněty a dotazy vkládejte přímo do online formuláře na webu ČOV 

 

 Social Media Hub (SMH)  

• Sledovaný rozcestník sociálních sítí na webu ČOV www.olympic.cz/www/socialni-site  

• Zařazení do SMH zajistí svazům i sportovcům Tomáš Houska: houska@olympic.cz  

  

 SPORTVOKOLI.CZ  

• Online databáze klubů a náborů dle regionů a sportů: aktuálně 641 náborů  

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

• Můžete nás kontaktovat i na e-mailu sportoviste@olympic.cz. 
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Aktivity ČOV   

 Projekt Česko sportuje – Sazka Olympijský víceboj 

• končí Olympijské hlídky podzimní části víceboje – od listopadu 2014 celkem 

28 návštěv nejaktivnějších škol 

Bližní informace:  

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/  

 

 

 Proaktivní komunikace EH Baku 2015 

• 6 měsíců do začátku EH – ve spolupráci nejen s partnerskými média a sportovními 

svazy, jichž se hry týkají. Komunikace bude pokračovat začátkem roku 2015.   

Tiskovou zprávu najdete na webu  
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Přejeme příjemné a klidné svátky! 

 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


