
 

Zprávy z ČOV 
 

Porada sekretářů ČUS 

Strahov, 15. 5. 2015 

 

 



Aktivity ČOV  

 CENTRÁLNÍ MATRIKA SPORTOVCŮ  

• Systém na zadání MŠMT připraven ke spuštění  

• MŠMT dodá informace pro sportovní svazy  

• Příprava Digitálního workshop II (termín se odvíjí od pondělního 

jednání na MŠMT) - pozvánku obdržíte v příštích dnech   

 

 

 VÝKONNÝ VÝBOR ČOV  

• Termín: 24. 6. 2015, Praha  



Aktivity ČOV – sportovní úsek   

 EVROPSKÉ HRY BAKU 2015  

• finální číslo 132 sportovců, 203 členů výpravy 

• odlet první části výpravy 9. 6. 2015 

• zahájení 12. 6., zakončení 28. 6. 2015 

• medializace: přímé přenosy a záznamy ČT, ČRo, kanál DIGI Sport, 

na místě cca 15 českých novinářů, zpravodajství na www.olympic.cz   

 

 Výdej oblečení pro BAKU – viz dále   





Aktivity ČOV – sportovní úsek   

 EYOF TBILISI 2015  

• 26. 7. – 1. 8. 2015 

• informační seminář pro zainteresované sportovní svazy (atletika, 

basketbal, házená, judo, tenis, sportovní gymnastika, cyklistika, 

volejbal a plavání)  

• Termín a místo: 27. 5. 2015 ve 13:00 hodin v hotelu Marriott na 

Flóře  

 

 HRY VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015 

• Plzeňský kraj, 14.06.2015 - 19.06.2015 

• 4 soutěžní dny, 150 sad medailí  

• cca 300 účastníků (2400 sportovců + trenéři, členi týmů) 



Aktivity ČOV – KVV  

 OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

• připravujeme nové vydání 

• komunikační platforma i pro sportovní svazy  

• náměty asap zasílejte na press@olympic.cz  

 

 

 T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH – buďte u největšího běhu v ČR 

• start 24. 6. 2015 v 18:00 hodin na vlnách ČRo-Radiožurnálu 

• tratě 5 km a 10 km, zlaté běhy (Praha, Č. Budějovice, Ostrava) trasy 

pro děti  

• aktuálně 19 měst – další organizátoři se mohou hlásit na 

chciporadat@olympic.cz  

• registrace pro běžce na www.olympijskybeh.cz 
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SPORT V OKOLÍ 

 

PŘÍLEŽITOST PRO KLUBY A SVAZY DOSTAT 

SE PŘÍMO K DĚTEM A ROZŠÍŘIT TAK 

ZÁKLADNU SVÉHO SPORTU 
 

PROTO POTŘEBUJEME 

VAŠI POMOC 



 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. 

• Kluby se na www.sportvokoli.cz mohou registrovat přímo již nyní. 

 

!!!POZOR: KONEC ŠKOLNÍHO ROKU SE BLÍŽÍ, BUDEME PŘEDÁVAT 

SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ S DOPORUČENÍM KLUBŮ!!!  
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Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


