


SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 
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VÝSLEDKY I. ROČNÍKU

Rozdány sportovní sety v hodnotě  1 600 000,-

Rozdány šeky od Intersportu v hodnotě 500 000,-

• tréning s Martinem Koukalem

• vstupenky na halové Mistrovství Evropy v atletice

• rozdali jsme stovky vstupenek na zápasy hokejové extraligy

• soutěž se svazem stopního tenisu

• soutěž s baseballovým svazem

• soutěž o koncert Adama Mišíka

zapojené školy zapojení žáci rozdaných 
vysvědčení 

1.384 203 057 174 737



PILÍŘE PROJEKTU

DISCIPLÍNY/

DOPLŇKOVÉ ÚKOLY KOMUNIKACE RODIČE WEB/ADMIN

SPORTOVNÍ SETY SPORT ANALYTIK SPORTOVNÍ KNÍŽKY AMBASADOŘI

OLYMPIJSKÉ HLÍDKY KAMPAŇ SPORTOVNÍ KLUBY SPORT V OKOLÍ

VYSVĚDČENÍ ODMĚNY STATISTIKY PARTNEŘI



SPORTOVNÍ KLUBY

Cíl: dovést děti do klubů, zkrátit cestu mezi kluby a rodiči (koncept „SOV jako 
dohazovač“)

• doporučení klubů dětem na vysvědčení a sportu v okolí 

• oslovení rodičů dětí s konkrétní nabídkou návštěvy tréninku ve sportovním  
klubu v okolí

• prezentace klubů na školách v rámci doplňkových soutěží (např. ping-pong)

SPORT V OKOLÍ

Cíl: zjednodušení funkcionality („líný rodič“)



ZMĚNY PRO ROČNÍK 2015/2016

• Projektové dny OVOV

• 3 soutěže se sportovními kluby

• Plnění disciplín 1x ročně – zjednodušení 

administrativy pro učitele 

• Automatická registrace již přihlášených škol

• 2 druhy sportovního vysvědčení 

• Tréninky budou probíhat v záři 2016 (LOH)

• Nový online výběr sportovního vybavení

• Zapojení nových ambasadorů 



YOG LILLEHAMMER 2015



YOG LILLEHAMMER 2015
• 1.- 4.10. seminář šéfů misí. Odhad velikosti české výpravy: 70

• Informační seminář pro sport. svazy ve čtvrtek 22. 10. 2015 od 13:00 hod.
Lucemburská 46 v hotelu Courtyard by Marriott Prague Flora, Praha 3 – Žižkov.



OH RIO 2016



Webové stránky
OH Rio

5. -21. Srpna 2016



OH Rio

5. -21. Srpna 2016



TEST EVENTS
OH Rio

5. -21. Srpna 2016



Webové stránky

Teplota Prům. nejvyšší: 24° Prům. nejnižší: 16°

Vlhkost vzduchu(%) Maximum: 97 Minimum: 42

Den Východ slunce: 6:20 Západ slunce: 5:35

Teplota Prům. nejvyšší: 24° Prům. nejnižší: 16°

Vlhkost vzduchu(%) Maximum: 97 Minimum: 42

Den Východ slunce: 6:20 Západ slunce: 5:35

OH Rio

5. -21. Srpna 2016



RIO 2016

• Seminář šéfů misí: 16.– 21.8.; Martin Doktor + Jan Hrdina. Dvě túry po sportovištích + individuální 
obhlídka možností ubytování, budoucího českého domu atd.
• Stav příprav – Organizační výbor ujišťuje, že jde vše podle plánu.
• Ubytování – Příprava podmínek pro sportovce a týmy, medical servis; kromě OLV i ubytování mimo vesnici –

pro P akreditace a servis, který se nevejde do akreditací. 
• Testovací soutěže – Probíhají, veslování, kanoistika, jachting, triatlon, BMX atd.
• Kvalita vody – Organizátoři řeší, organizační výbor ujišťuje, že vše bude v pořádku.
• Přípravné campy – Jednáme s jednotlivými sportovními svazy – není velký zájem, spíš jednotlivé týmy.

• Aktuální stav kvalifikací
• Aktuální počet získaných kvót/limitů – 53.
• Všechny informace na speciální zaheslované stránce (desítky dokumentů, obecných i specifických).
• http://www.olympic.cz/text/190--dokumenty-pro-loh-2016 

• Fotografování
• Fotografování pro Media Guide v Praze v ateliéru – nový přístup.
• Fotografie k dispozici i svazům a sportovcům.
• Budeme vás kontaktovat.

http://www.olympic.cz/text/190--dokumenty-pro-loh-2016



