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Výstupy z VV ČOV 6. 11.

-Kooptace nového člena do VV ČOV za ČPV - Mgr. Alena 
Erlebachová. Nyní 24 členů

-Schválení Statutu ČKSOI (Českého klubu sportovních 
svazů, organizací a institucí) 

- VH ČKSOI dne 28. 11. od 16h v aule Tyršova domu, 
Sokol

- Volba 14 zástupců do Pléna ČOV
- Nominace zástupců emailem na graclik@olympic.cz
s podpisem oprávněné osoby do 22. 11. 



Výstupy z VV ČOV 6. 11.

-VV ČOV souhlasí s prezentovaným návrhem vstupu ČOV 
do KA Harrachov, o.p.s., ve které zůstane dle úpravy 
zakladatelské listiny pouze SLČR. ČOV bude mít za 
účelem realizace vzniku a provozu NOC Harrachov 
majoritu v orgánech společnosti

-Spolupráce s KPMG při poradenství a auditu



Sportovní úsek

-ZOH Soči 2014
- 5.12. v 9:00 seminář k organizačnímu zajištění ZOH 

se svazy, aula ČUS, Strahov 
- 17. - 18. - 19. dvoustranná jednání se svazy

-Nominace do McDonald Olympic Hopefuls  do 27. 11.



Olympijský park So či - Letná

www.olympic.cz/olympijskypark

- Nabíráme dobrovolníky – potřebujeme jich až 300, 
zájemci: dobrovolnici@olympic.cz

- Jednotlivé sporty pro širokou veřejnost (biatlon, běžecké
lyžování, hokej, curling, bruslení, freestyle)

- Koncentrace zejména na mládež, autobusy z regionů
- Příležitost pro svazy k náboru nových členů - upřesnění

nejpozději na semináři 5. 12.



Česko sportuje a Moje olympiáda

Nový web www.olympic.cz/ceskosportuje

- Soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia: „Moje 
olympiáda“. Několik disciplín, znalostní, kreativní, ale i 
sport – štafeta

- Přihlášeno 120 škol, další přibývají
- Výhrou zájezd do Olympijského parku pro pět škol 

z každého kraje



Koordinátor pro sportovní svazy – ČT – ČOV

- Seminář 5. 11. v ČT, za účasti GŘ Petra Dvořáka, Ř ČT 
Sport Jiřího Ponikelského

- Efektivní spolupráce svazů s ČT
- Příležitosti pro prezentaci jednotlivých sportů
- Koordinátorka k dispozici svazům Zuzana Kalátová, 

kalatova@olympic.cz, 



Česká olympijská nadace

- 26. 11. další zasedání, poslední v letošním roce
- Posílejte žádosti, v pondělí uzávěrka: 

www.olympic.cz/nadace
- Podpořili jsme více jak 200 dětí
- Plníme i přání: kemp s Bárou Špotákovou, setkání

dětí s Davis Cup reprezentací, Honzou Železným a 
Vítězslavem Veselým či Ondrou Synkem



Zasedání Zahrani ční komise

- 14. 11. v CPM, TOP akce v ČR, prezentace chystaných 
akcí 2014, 2015. Koordinace výroby signálu ČT a 
doporučení dotační podpory ze strany MŠMT

Loterie
- Loterijní finance – očekáváme až 400mil. Proběhlo 3. 

jednání skupiny pro návrh klíče dělení prostředků pod 
vedením místopředsedy pro ekonomiku a marketing 
Libora Varhaníka. Klíče budou hotové v 1.Q  roku 2014 a 
první finance pro svazy nejpozději ve 3. Q roku 2014



Děkuji za pozornost


