Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS
Strahov, 8. 4. 2016

RIO 2016
17. 4. 2016 – uzavření akreditačního systému!!
Long-list – všichni potencionální účastníci OH v RiuFotografie – na sportovní svazy odesláno 498 fotografií
- Dotazy k akr. systému: hrdina@olympic.cz
- Dotazy k focení účastníků: cmucha@olympic.cz
Předsedové letních OH svazů – v případě účasti v Riu zajistit
akreditaci, vstupenky, atd. přes vlastní mezinárodní federace.

Symposium sportovní medicíny a
dalších věd ve vrcholovém sportu
Dříteč 14. - 16. 4. 2016
Čtvrtek 14. 6. – na programu přednášky zaměřené k OH Rio 2016
PhDr. M.Doktor, Mgr. J.Hrdina: Podmínky pro účast ČOT na Hrách XXXI. Olympiády Rio 2016
MUDr. J. Neumann: Zdravotní a fyziologické aspekty účasti ČOT na OH RIO 2016
Prof.MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.: "Závažnost epidemie ZIKA viru z hlediska možných rizik pro Český
olympijský tým a jeho účast na OH RIO 2016 - možnosti prevence"
MUDr. J.Větvička: Zkušenosti s prevencí bakteriálních a virových nákaz z olympiád 2000/2014
MC POC: Přípravy Polského OH Týmu na RIO 2016
MUDr. Brano Delej: Přípravy SOT na RIO 2016
Prof. Dr.Med. Klaus Steinbach: EG Baku 2015, Meldonium, News in Medical Services and Antidoping in
EOC

Představení systému zdravotní dokumentace pro sportovce ALL-IMP
Více na: http://www.olympic.cz/text/209--symposium-sportovni-mediciny

Zahraniční aktivity ČOV
A/ Evropský týden sportu (EWoS)
2. ročník 10.- 17. 9. 2016
Vlajková loď bude akce během finále OVOV v září v Praze. Budeme
informovat zapojené instituce o spolupráci ve formě sdílení informací
a propagace značky „BeActive“.

Zahraniční aktivity ČOV
B/ Evropský projekt Success
„Školící program managementu sportu aneb Posílení efektivního
vedení v evropské sportovní komunitě se zaměřením na ženy, s cílem
podpořit genderovou vyváženost na rozhodovacích úrovních ve
sportovních organizacích.“
probíhá sběr přihlášek zájemkyň- vždy 8 žen ze sport. organizací ze 6 E
zemí (CRO- vedou projekt, LIT, FRA, SVK, ITA, CZE).
Termín pro jejich podání je pondělí 11. 4. – stále je tedy možnost se
přihlásit!! Kontakt Radana Kubešová kubesova@olympic.cz, tel:
777 202 387

Zahraniční aktivity ČOV
C/ MZV – postupné naplňování závazků z Memoranda (11/15)
Výstava „Od Zátopka k Riu“ na ambasádě ve Washingtonu u příležitosti
Dne otevřených dveří 14. 5. 2016 (panely s fotkami, informacemi o
českém olympismu, smyčka fotek a videí).
Připravujeme konferenci „Role sportu v zahraničních vztazích a
diplomacii“ pro odbornou sportovní veřejnost. Předběžně 14. 11.
2016 v Černínském paláci na MZV.

Loterie 2016
Jsme v kontaktu se všemi loterijními společnostmi.
Za 1Q 2016 odhadujeme cca 150 mil Kč. Z toho 60 mil. Kč na kraje (v roce
2015 to bylo 40 mil. Kč). Kraje následně prostředky dělí dle vlastních
dotačních pravidel.
Z roku 2015 převedeno dalších 14 mil. Kč k rozdělení do sportu 2016
(zastropovaní).
Zvýšil se limit příspěvku na 1 mládežnického člena z 2500 Kč na 3500 Kč.
Celkový odhad příjmu z loterií v roce 2016 kolem 600 mil. Kč.
Rok 2017 je s otazníkem – v PS PČR zákony o hazardu a zdanění hazardu

Komunikace a projekty ČOV
YouTube kanál ČOT: www.youtube.cz/czecholympic

• Obsah: pravidelné série pořadů se sportovci, videa k aktuálnímu sportovnímu
dění i přímé přenosy z akcí pořádaných olympijským týmem.
• Český olympijský výbor navazuje na digitální komunikaci MOV. YouTube bude
hlavní komunikační video platformou pro blížící se Letní olympijské hry v Riu.
Pro zajímavost statistiky YouTube v ČR:
YouTube navštíví měsíčně 4.6 milionu uživatelů. / Průměrně čeští uživatelé stráví na YouTube 56 min týdně.
Uživatelé v České republice zhlédnou za měsíc 1 miliardu videí. / V cílové skupině ve věku od 15 - 24 let YouTube zasáhne ⅔ české populace.
54% lidí ve věku 15-24 let chodí každý týden na YouTube. / 33% zhlédnutí na YouTube jde z mobilních zařízení od uživatelů ve věku 15 - 34 let.
Čeští uživatelé napíšou za měsíc na YouTube 1 000 000 komentářů.

Komunikace projekty ČOV
13. zasedání České olympijské nadace
• Podpořeno 84 mladých sportovců částkou přes 460 tisíc Kč
• Celkově již ČON za dobu své existence (od prosince 2012) rozdala finanční
podporu ve výši 5 095 500 Kč
• Podmínky pro udělení podpory a žádosti najdete na nadace.olympic.cz

T-Mobile Olympijský běh - 22. 6. 2016
• Spuštěny registrace pro běžce na www.olympijskybeh.cz
• ZÁJEMCI O ORGANIZOVÁNÍ BĚHŮ SE MOHOU STÁLE HLÁSIT NA
chciporadat@olympic.cz NEBO TELEFONICKY NA 734 146 474

Cena Jiřího - Gutha Jarkovského
• V pátek 8.4. spuštěn systém on-line hlasování o nejhodnotnějším
sportovním výkonu roku 2015. K hlasování vyzváni reprezentanti,
který se zúčastnili OH v Londýně a v Soči, EH v Baku a SH v Cali
• Vyhlášení – začátek května 2016
Budoucí akce:
• 12. 4. TK „Komiks Zátopek“
• 26. 4. TK „100 dní do Ria a Olympijského parku“, Praha
• 28. 4. VV a řádné Plénum ČOV v ČNB

Děkuji za pozornost
www.olympic.cz

