
Zprávy z ČOV

Porada sekretářů ČUS

Strahov, 18. 3. 2016



Aktivity ČOV 

 Aktivní boj za zachování tzv. loterijních odvodů na sport mládeže 

• Do třetího čtení novely zákona o loteriích byl přijat pozměňovací návrh, 

který zachovává možnost sportovní daňové asignace pro loterijní firmy. 

Ty by posílaly peníze sportovním subjektům, určeným MŠMT. 

Rozhodne se do měsíce.

• Upravená webová stránka LOTERIE PRO SPORT včetně 

transparentního účtu u České spořitelny   

http://olympic.cz/www/loterie/


Aktivity ČOV 

 Výzva sportovců – připojují se podporovatelé, bude zřízena stránka se jmény 

a příspěvky podporovatelů

 Andrej Babiš ve svém článku v deníku Sport slíbil, že bude usilovat o 6 

miliard pro sport v roce 2016. Možno brát jako písemný slib.



Aktivity ČOV – sportovní úsek

 Rio de Janeiro 2016 

Akreditace: 12. 2. 2016 byl rozeslán svazům informační dopis 

k vyplňování akreditačních údajů pro tzv. „long list“ OH Rio 2016. 

Většina svazů zatím jeho přijetí nepotvrdila, důrazně prosíme o 

nápravu na hrdina@olympic.cz

Focení pro Team Guide a akreditace: každou středu v 1. patře OC 

Quadrio (Národní třída, Praha) od 9:00 hodin probíhá oficiální focení 

potenciálních členů ČOT včetně členů doprovodů. Doposud nafoceno 

přes 200 lidí, dalších 60 v příštích dnech. 

Termíny možné domluvit s Jiřím Čmuchou: e-mailem na 

cmucha@olympic.cz anebo telefonicky na čísle 774 540 635
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Aktivity ČOV – komunikace 

 Focení pro akreditace a Team Guide ČOT 

• Focení v OC Quadrio využíváme také pro komunikaci 

(YT kanál ČOT, sociální sítě, Olympijský magazín) 

 Aplikace pro LOH 

• Ve spolupráci s operátorem T-Mobile byla spuštěna 

aplikace LOH 2016 

• Obsah = kompletní sportovní zpravodajství, aktuality, 

rozhovory, sekce pro fanoušky (soutěž o sedm 

exkluzivních večeří s vybranými osobnostmi, 

telefonické rozhovory se sportovci) atd. 

Aplikace ke stažení pro Android zde: https://goo.gl/nt5Ilb.

Aplikace ke stažení pro iOS zde: https://goo.gl/TLHUlU.

https://goo.gl/nt5Ilb
https://goo.gl/TLHUlU


Aktivity ČOV – komunikace 

 22.3. budeme oznamovat pravidelné vysílání na YOUTUBE kanálu 

Olympijský tým - wwww.youtube.com/czecholympic.cz

• Pravidelné pořady (rozhovory se sportovci, nej z historie), videa k 

aktuálním událostem - Jágr má narozeniny, Gábina a finále SP

• Platforma, jak komunikovat sport mladým

• Další platforma, kde komunikovat sportovce

• Prosba – videa týkající se vašich sportů a sportovců budou sdílejte na 

webu a na soc. síti

• Možnost spolupráce - typy na příběhy, videa z pořádání jejich akcí 

apod... Petr pošle instrukce



Aktivity ČOV – Česko sportuje 
Sazka Olympijský víceboj 

Portál Sport v okolí, který vznikl ve spolupráci s ČUS a sportovními svazy, prošel první fází 

výrazné obměny – a to jak po grafické, tak po obsahové stránce.



Aktivity ČOV – Česko sportuje 
Sazka Olympijský víceboj 

V databázi je nyní 14 641 sportovních organizací, které mohou samy spravovat kontaktní a další 

informace. Nové kluby se mohou registrovat přímo na www.sportvokoli.cz. Pokud máte 

k databázi jakékoli dotazy či doplnění, kontaktujte nás na sportoviste@olympic.cz.



Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj 

Web Sport v okolí nyní má vedle databáze také obsahovou část, kde budeme rodičům přibližovat 

postupně také jednotlivé sporty prostřednictvím rozhovorů s hvězdami a reportáží z klubů, které 

jsou do Sportu v okolí zapojeny. Obsah se rozšíří také o další sportovní tipy pro rodiče.



Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj 

Takto vypadají sportovní 

vysvědčení, která získají 

na konci letošního školního

roku žáci zapojení do Sazka

Olympijského víceboje při

splnění všech disciplín.

Vysvědčení jim ukážou

jejich pohybový typ,

příklady vhodných sportů

a odkážou je na web

Sport v okolí, kde pak 

najdou kompletní přehled

nejen doporučených sportů

a klubů ve svém okolí. Školy

mohou plnit disciplíny pro

zisk vysvědčení do 15. 5. 2016.



Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj 

Na začátku března odstartovala soutěž

To je basketbal, v níž školy zapojené do

víceboje soutěží o basketbalové vybavení

a show s hvězdami. Úkolem je natočit

video s originální basketbalovou akcí 

a povzbudit pokřikem reprezentanty

v boji o olympijské hry. Dvě hlavní

postavy soutěže, Kateřina

Elhotová a Jiří Welsch,

se také stali ambasadory

víceboje. Soutěž ČOV

a ČBF trvá do 17. dubna,

show ve školách

se budou

konat v květnu a červnu

tohoto roku.



Aktivity ČOV – komunikace 
 T-Mobile Olympijský běh 2016 

• poběží se na různých místech ČR 22. 6. 2016 

• ZÁJEMCI O ORGANIZOVÁNÍ BĚHŮ SE MOHOU HLÁSIT NA 

chciporadat@olympic.cz NEBO TELEFONICKY NA 734 146 474

• Web www.olympijskybeh.cz

 Budoucí akce:  

• 31.3. Mimořádný výkonný výbor ČOV  

• 1.4. Ples ČKO

• 4.4. Ceny Fair Play a Trenérka roku

• 26.4. TK 100 dní do Ria, park Rio Lipno, 

• 28.4. VV ČOV, řádné plénum ČOV

• 5.5. Cena Gutha Jarkovského

mailto:chciporadat@olympic.cz
http://www.olympijskybeh.cz/


Děkuji za pozornost

www.olympic.cz


