
 

Zprávy z ČOV 
 

Porada sekretářů ČUS 

Strahov, 20. 2. 2015 

 

 



Aktivity ČOV   

 

Loterie – nastartovali jsme jednání pro II. kolo příjmů darů 

z 11 loterijních společností za rok 2015. Jednáme s Kraji 

ohledně rozdělení 40 mil. Kč z loterií do jejich sportovních 

rozpočtů. 

Děkujeme předem za pečlivé vyúčtování dle pokynů z 

ČOV (kontaktní osoba Naďa Černá cerna@olympic.cz) 

 

Úprava Stanov ČOV dle NOZ. Finální verze bude 

předložena Plénu ČOV 23. 4. 2015 

 

mailto:cerna@olympic.cz


Aktivity ČOV – Sportovní úsek  

 

 Baku 2015 

 

• 10. - 12. 2. Open Day – prohlídka sportovišť a vesnice, 

informace o organizaci her a připravenosti sportovišť a 

infrastruktury - podrobné informace M. Doktor 

• do 27. 2. 2015 – uzavření akreditace (on-line systému)! 

• do 28. 2. 2015 – informace o požadavcích na medicínské 

zajištění 

• do 13. 3. 2015 – informace o požadavcích na KARGO 



Aktivity ČOV – Sportovní úsek  

       

 Přípravné kempy  

• Rio 2016 

• Pyeongchang 2018 

• Tokio 2020 

  

 CENA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO 

 

• do 27. 2. 2015 návrhy Nejobdivuhodnější sportovní 

výkon za rok 2014 nominace na malinova@olympic.cz  

mailto:malinova@olympic.cz


Aktivity ČOV   

 

 OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

• Připravujeme nové vydání 

• Komunikační platforma i pro sportovní svazy – náměty zasílejte do 

23. 2. na press@olympic.cz  

 

 TRENÉR ROKU 2014 

• Vyhlášení proběhlo 16. 2. ve Studiu Ypsilon za účasti všech 

hlavních celoplošných televizí v ČR: Česká televize i komerční 

NOVA a PRIMA  

• Vybrané záznamy z televizních reportáží si můžete přehrát na 

kanále Youtube ČOV: záznam 1, záznam 2. 

mailto:press@olympic.cz
http://www.youtube.com/watch?v=oHJByA9K8II
http://www.youtube.com/watch?v=PpPgK2uq-dk


Aktivity ČOV   

 
 SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

 

Na konci ledna získalo 51 048 dětí 

sportovní vysvědčení za splnění 

všech osmi disciplín. 

 

Na základě analýzy výsledků dostali 

školáci tipy na cvičení, která jim 

pomohou zlepšit se ve slabších 

disciplínách. 

 

 • Přihlášeno je více než 1000 škol, 

tj. téměř 300 000 dětí, které 

mohou získat v červnu sportovní 

vysvědčení s doporučením pro 

ně VHODNÉHO SPORTU A 

KLUBU v jejich okolí na webu 

www.sportvokoli.cz. 

 



 

SPORT V OKOLÍ 

 

PŘÍLEŽITOST PRO KLUBY A SVAZY DOSTAT SE PŘÍMO 

K DĚTEM A ROZŠÍŘIT TAK ZÁKLADNU SVÉHO SPORTU 

  

• Online databáze klubů a náborů dle regionů a sportů 

 

• Spolupracujte a registrujte se na: 

http://sportvokoli.cz/add-event/. Můžete nás 

kontaktovat i na mailu sportoviste@olympic.cz 

 
 

http://sportvokoli.cz/add-event/
http://sportvokoli.cz/add-event/
http://sportvokoli.cz/add-event/
http://sportvokoli.cz/add-event/
http://sportvokoli.cz/add-event/
mailto:sportoviste@olympic.cz


 Sazka Olympijský víceboj – Sport v okolí 

• Databáze ideálně všech sportovních klubů a organizací na 

www.sportvokoli.cz, která bude prostřednictvím sportovních 

vysvědčení propojena přímo se žáky základních škol. 

• Každé dítě dostane na sportovním vysvědčení kód, díky 

kterému na webu zjistí kontakty na kluby ve svém okolí. 

• ČOV zajistí zápis klubů, pokud svaz dodá tabulku s přehledem 

klubů ze své databáze. Tabulka ve formátu .xls či .csv by měla 

obsahovat název klubu, kontaktní osobu, telefon, adresu, email 

a případně web, nejlépe v tomto pořadí. Informace zasílejte na 

sportoviste@olympic.cz. 

• V nejbližších dnech obdržíte podrobnější informace o celém 

projektu a možnostech propojení emailem. 

• Seminář k tomuto tématu proběhne 12. března ve 13.00 v CPM. 

http://www.sportvokoli.cz
mailto:XXXXX@olympic.cz




 Sazka Olympijský víceboj – Kampaň s ČAST 
 

• V rámci Sazka Olympijského víceboje připravil ČOV společnou 

kampaň s Českou asociací stolního tenisu. 

• Školy zapojené do víceboje mohou zasílat videa a soutěžit  

o pingpongové stoly a show s návštěvou olympioniků a 

špičkových stolních tenistů. 

• Cílem spojení s vícebojem je zvýšit povědomí o stolním tenisu 

přímo u žáků základních škol. Více na www.vsichnizastul.cz  

• Jsme otevřeni spolupráci se všemi sportovními svazy, v tuto 

chvíli jednáme například s Českým horolezeckým svazem a 

Českým svazem juda o oboustranně přínosné spolupráci. 

http://www.vsichnizastul.cz/


 Exkluzivní nabídka ALPINE PRO 
 

 Výhodná nabídka výrobků společnosti ALPINE PRO, která je 

 naším oficiálním dodavatelem olympijské kolekce.  

  

  ALPINE PRO nabízí pro sportovní kluby a svazy vybrané 

 výrobky za zvýhodněné ceny. Zboží je možno po dohodě 

 potisknout Vaším logem.  

  

  Seznam zboží v tabulce a sdělení dalších informací k 

 objednávce podá Richard Mrázek, mrazek@olympic.cz  

mailto:mrazek@olympic.cz


Termíny 

 

 Termíny VV ČOV 2015 

 11. 3. ve 14:00 hod 

 21. 4. ve 14:00 hod 

 Termíny Pléna ČOV 2015 

 23. 4. odpoledne v Centru pohybové medicíny 

 

 Semináře pro svazy 

 Činnost sportovních svazů v oblasti vzdělávání mládeže a jejich 

spolupráce s gymnázii se sportovní přípravou, ST 4. 3. 2015 v 

10:00 hod v CPM 

 Digitální platformy ČOV – současnost a vize, ČT 12. 3. 2015 ve 

13:00 hod v CPM. 

 



 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


