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Olympijské léto v Riu i v ČR
Milí sportovní přátelé,
Světový sport měl letos v srpnu vrchol
v podobě Olympijských her v Riu de Janeiro,
českou sportovní veřejnost pak oslovil projekt
Olympijských parků. Přestože geograficky
i pojetím odlišné akce, oběma dominovala
skvělá atmosféra, která z nich učinila pravé
svátky sportu.
Srpen přinesl ale také událost, která nejen mne
hluboce zasáhla. Věru Čáslavskou jsme si
zvykli vídat vždy plnou energie a pozitivní
nálady, kterou dokázala šířit kolem sebe, takže
i přesto, že jsme její diagnózu znali, konec
jsme si vůbec nepřipouštěli. Věřím, že jsme se
s Věrou rozloučili tak, jak by si to přála –
důstojně, ale zároveň bez patosu, který
neměla ráda, a s humorem, který milovala.
Navždy zůstane v našich srdcích.
Z Olympijských her v Riu jsme přivezli 10
medailí a řadu dalších cenných umístění. Když
přihlédneme k tomu, že jsme měli nejméně
početnou výpravu v historii ČR, je to skvělý
úspěch. Vděčíme za to i šéfovi mise Martinu
Doktorovi a jeho týmu, kteří dokázali
olympioniky z tolika různých sportů fantasticky
stmelit a připravit jim výjimečné podmínky.
Nemůžeme ale pominout, že tentokrát chyběli
zástupci kolektivních sportů, tím spíš, že
evidentně nejde o náhodný jev. Je to výsledek
mizivé podpory sportu v posledních mnoha
letech. Berme proto tento fakt jako výzvu,
abychom propad českého sportu zastavili.
Letos se už díky úsilí všech, kteří se ve sportu
pohybují, poprvé po dlouhé době podařilo
zvrátit klesající finanční podporu sportu od
státu a dokonce na příští rok dosáhnout
výrazného nárůstu. Navíc, a toho si cením
neméně, se daří přesvědčit představitele státu
o důležitosti sportu pro celou společnost. V
tomto úsilí nesmíme polevit ani v budoucnu.
Vynikajícím způsobem, jak posílit vztah
společnosti ke sportu, se ukazuje projekt
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Olympijských parků. Čtyři parky zaznamenaly
milion návštěvníků, sportoviště obležená
především rodinami s dětmi, výbornou odezvu
od návštěvníků i médií. Já jsem si z nich
odnesl jednu klíčovou zprávu – děti sportovat
chtějí, jen k tomu mají málo příležitostí, ať už v
podobě vhodných hřišť, nebo vhodné
organizace volného času. A toto vyřešit, to je
úkol pro nás, kteří se sportu na organizační
úrovni věnujeme.
Takže – je před námi spousta práce!
Váš
Jiří Kejval

AKTIVITY PŘEDSEDY
- Nastavení dotačních programů v oblasti
sportu pro rok 2017 a nový Zákon
o podpoře sportu jsou aktuální témata,
o nichž vede Jiří Kejval intenzivní debatu
s
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy. Jako garant Programu 1 řídí
jednání o rozdělení státního rozpočtu 2017
v oblasti neinvestičních prostředků ve sportu.
- Společenská odpovědnost firem (CSR)
jako způsob zlepšení finanční situace
neziskového sektoru včetně sportu a její
ukotvení v české legislativě, to je téma,
o kterém Jiří Kejval jedná s ekonomickými
subjekty i představiteli státní správy.
- Projekt Olympijských parků je jedním ze
stěžejních bodů agendy Jiřího Kejvala při
jednání se zahraničními partnery. Aktivitu na
tomto poli nyní ocenila Evropská unie, když
přidělila grant osmi národním olympijským
výborům, aby pod vedením ČOV vypracovaly
manuál na pořádání akce.
- Olympijské hry Tokio 2020 a možnosti
přípravy českých sportovců v místě konání her
byly předmětem jednání Jiřího Kejvala
a velvyslance Japonska v ČR Tetsua
Yamakawy v sídle ČOV.
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OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY
Prezident Zeman přivítal
hradě výpravu z OH v Riu

na

Pražském

Tradiční přijetí českých olympioniků u
prezidenta ČR se letos odehrálo 16. září ve
Španělském sále. „Jsem rád, že zde mohu
přivítat všechny olympioniky, protože každému
se může stát, že zakopne a nedostane se do
cíle. Už v Riu jsem říkal, že vítězství je už to,
že jste na olympijských hrách. Všichni jste byli
skvělí,“ řekl prezident Miloš Zeman.

Olympijské hry v kostce. Sportovci pokřtili
knihu Rio 2016
360 stran, 462 fotek, 17 fejetonů a kompletní
výsledkový servis. To vše obsahuje kniha RIO
2016, která je oficiální publikací Českého
olympijského
výboru
o
OH
v
Riu.
V prostorách Fan Zone Czech Team v OC
Quadrio ji pokřtili autoři Herbert Slavík a Milan
Tesař spolu s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem
a 11 olympioniky. Knihu vydal ČOV spolu
s nakladatelstvím Mladá fronta.
„Chtěl bych, aby se kniha líbila fanouškům
i všem českým sportovcům. Už na vždy nám
bude připomínat výjimečnou olympijskou
atmosféru, která v Brazílii panovala,” uvedl Jiří
Kejval, předseda Českého olympijského
výboru.
Autorem 250 fotografií v knize je Herbert
Slavík, texty doplnil šéf kulturní rubriky
časopisu Reflex Milan Tesař a vše graficky
poskládal Milan Jaroš.
Odkaz olympijských parků: pracovní místa,
sportovní vybavení i nadšení pro sport

Na Pražském hradě se na jeho pozvání sešli
nejen sportovci, ale také trenéři a členové
doprovodu z výpravy pro Rio 2016. Medailisty
a jejich trenéry ocenil prezident pamětními
medailemi, sám naopak dostal podobné
ocenění od Českého olympijského výboru.
Už v poledne pozval olympijské medailistya
vedení výpravy do Kramářovy vily na oběd
premiér Bohuslav Sobotka. Na akci nechyběli
předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny
ČR Milan Štěch a Jan Hamáček, vicepremiér
Pavel Bělobrádek, ministr obrany Martin
Stropnický a ministryně školství Kateřina
Valachová.
Ten samý den medailisté stihly ještě přijetí u
pražské primátorky Adriany Krnáčové a také
autogramiádu na Staroměstském náměstí.
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Milion návštěvníků. Desetitisíce dětí, které
vyzkoušely
desítky
různých
sportů
–
olympijských i neolympijských. Nové zájemce
o
sportování
v
klubech.
Vybavení,
infrastrukturu i finanční přínos pro pořádající
regiony. To vše přinesly olympijské parky,
které v době her v Riu de Janeiru nabízely
sportovní
zábavu
na
Lipně
a
také
v Ostravě, Pardubicích a Plzni.
„Parky nám daly jednoznačnou zprávu: lidé
chtějí sportovat. A obzvláště děti. Problém je,
že často nemají kde. Když vidíte třeba v Lipně
stometrovou frontu na možnost zaběhnout si
padesátimetrový sprint, dojde vám, že je
nejvyšší čas s tím něco udělat,“ uvedl Jiří
Kejval, předseda ČOV.
V krajských městech se o sportovní náplň
staraly místní kluby, které tak získávaly nové
zájemce. V olympijském parku Rio–Lipno
jednotlivé sporty prezentovaly svazy, celkem
se zde představilo 47 sportů.
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Veřejné přínosy z lipenského parku:
75 milionů do rozpočtu i sportovní vybavení
Olympijské parky přinesly i hmatatelné odkazy.
Společnost KPMG se zaměřila na OP RioLipno a vyčíslila celkové veřejné přínosy, které
by se bez OP Rio–Lipno neuskutečnily, na 75
milionů korun, přičemž přípravy a realizace
parku přinesly do regionu 50 plných ročních
pracovních úvazků.
„Největším přínosem parku pro Lipensko je
ovšem určitě impuls pro budoucí rozvoj celého
Lipenska ve vazbě na cestovní ruch,“ uvedl
Zdeněk Tůma, partner společnosti KPMG.
Judista
Krpálek
překvapil
zlatého
paralympika z Ria. Jsem dojatý, smál se
i plakal Petráček
Kamarádi si ho dobírali, že by se mohl se
zlatou medailí měřit s judistou Lukášem
Krpálkem. A Arnošt Petráček, paralympijský
šampion v plavání, odpovídal: „Rád bych se
s ním setkal.“ Proč ne? Může být.
Tohle překvapení si pro něj nachystal Český
rozhlas Radiožurnál. Petráček byl hostem
Patricie Strouhalové. Ještě před tím, než
vyprávěl o své cestě za zlatou medailí, přišel
ho do studia navštívit judista Lukáš Krpálek,
zlatý šampion z olympijských her v Riu de
Janeiro. „Jsem úplně dojatý. Hrozně moc jsem
si to přál a mockrát děkuju za toto milé
setkání,“ hledal slova Petráček.
FINANCOVÁNÍ SPORTU
Rozpočet pro rok 2017 obsahuje i částku na
podporu sportu
Vláda schválila návrh státního rozpočtu na
příští rok se schodkem 60 miliard korun.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová získala pro příští rok
o 13,5 mld. korun navíc proti roku 2016.
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Celková podpora sportu z veřejných zdrojů by
v roce 2017 mohla ´dosáhnout až 6 miliard
korun.
Poprvé v novém školním roce se také sešli
členové Národní rady pro sport na jednání
s ministryní. Jednali například o zákoně o
sportu, ale také o rozdělení finančních
prostředků v příštím roce.
„Jsem ráda, že se mi podařilo navýšit finanční
prostředky pro sportování dětí a mládeže
v programu, který směřuje ke sportovním
oddílům a mládeži, a to na celou jednu miliardu
korun, což je trojnásobné zvýšení," řekla
Kateřina Valachová.
Ministryně také členy rady seznámila s tezemi
zákona o sportu. Finální verze by měla být
hotová do konce roku, zákon přinese důležité
změny pro celé sportovní prostředí, a to
především v systému financování.
Nejzásadnější
změnou
ve
financování
sportovních organizací je to, že získají garanci
čerpání financí po dobu tří let na základě
rámcové smlouvy s MŠMT.
SLOŽKY
Český klub olympioniků
Pražská primátorka ocenila olympijské
hvězdy minulosti.
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Je velmi potěšitelné, že smysl pro čestné
jednání zvýraznil svým činem v olmypijské
soutěži i český šermíř Jiří Beran.
Česká olympijská akademie
Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 uspořádala
Akademická
sekce
České
olympijské
akademie v Kutné Hoře seminář na téma
„Olympijské šestky“.
Desítky legend českého sportu se
v Rezidenci primátora hlavního města
Primátorka Adriana Krnáčová ve
21. září ocenila pamětními medailemi
sportovní hvězdy minulosti.

sešly
Prahy.
středu
české

Mezi hosty nechyběli zástupci různých
generací – od olympijské vítězky z Londýna
1948 Věry Růžičkové přes zlatou oštěpařku
Danu Zátopkovou, stále aktivního cyklistu
Jiřího Dalera až po střelkyni Lenku
Maruškovou, medailistku z Atén 2004.
„Velice si vás vážíme. Vážíme si, že jste
reprezentovali Československo a že jste tady
s námi,“ uvedla Adriana Krnáčová, primátorka
Prahy, Evropského hlavního města sportu
2016. Předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval dodal: „Chtěl bych za nás za
všechny poděkovat paní primátorce nejen za
to, že přijala medailisty z olympiády v Riu, ale
že udělala i tuto akci. A také za podporu,
kterou Praha dává sportu.“
Český klub fair play
Český klub fair play se v období příprav na
olympijské
hry
prezentoval
především
spoluprací s olympijskými parky. Na Lipně se
se 9. srpna sešli zástupci ČKFP (např.
profesor Jan Pirk, předsedkyně Květa
Pecková) společně s držitelem světové ceny
Fair Play Jaroslavem Pouzarem, aby
návštěvníkům připomněli základní hodnoty
olympismu.
Pro děti, které park navštívily, byly připraveny
jednoduché kvízy s tématikou fair play. Tyto
hodnoty podpořily také postavičky Čtyřlístku.
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Cílem bylo připomenout 120. výročí prvních
novodobých olympijských her, které se konaly
v roce 1896 v Aténách, a spolu s tím i
okolnosti, za jakých bylo určeno pořadatelství
dalších olympijských her, jejichž rok končil na
číslici šest, jaké problémy a úspěchy byly s
nimi spojeny či jakých úspěchů na nich dosáhli
čeští a českoslovenští sportovci.
Garanty jednotlivých „olympijských šestek“ byli
Zdeněk Škoda (1896 a 1996), František Kolář
(1906, 1976, 2006 a 2016), Pavel Hladík (1916
a 1956) a Jakub Válek (1936). Na jejich úvodní
příspěvky navazovala diskuse, které se vedle
českých zástupců zúčastnili i kolegové ze
Slovenska.
Český klub sportovních svazů, organizací
a institucí
Filip Šuman byl na další čtyři roky zvolen
místopředsedou ČOV
Volební plénum Českého olympijského výboru
proběhne 26. října 2016, už nyní je však jasné,
že jedním z místopředsedů ČOV zůstane Filip
Šuman, prezident České florbalové unie. Na
valné hromadě Českého klubu sportovních
svazů, organizací a institucí (ČKSOI) o tom
rozhodli zástupci neolympijských sportovních
svazů a organizací, kteří mají právo zvolit
jednoho místopředsedu a dva členy výkonného
výboru ČOV.
Filip Šuman ve funkci místopředsedy ČOV
působil již v uplynulých čtyřech letech. Dvěma
členy výkonného výboru ČOV byli zvoleni
Hana Moučková, starostka České obce
sokolské, a Gabriel Waage, předseda České
softbalové asociace. Valná hromada se také
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zabývala otázkami přijetí nových sportů na
olympijské hry a přípravou na Světové hry,
které proběhnou v létě příštího roku v polské
Vratislavi.
„Již za uplynulé čtyři roky se nám podařilo v
rámci Českého olympijského výboru výrazně
zlepšit spolupráci mezi všemi sportovními
svazy a zajistit, že se sporty už nerozdělují na
olympijské a neolympijské. Nejlepším důkazem
je projekt olympijských parků, kde se do
sportovních aktivit zapojilo více než padesát
různých sportů. Na další čtyři roky máme ale
stále hodně úkolů a velice důležitou akcí pro
nás budou právě Světové hry,“ řekl Filip
Šuman.

KOMISE ČOV
• Komise zahraničních vztahů
Evropská
unie
podpoří
rozšíření
olympijských parků do dalších zemí
Projekt ČOV, který začal v roce 2014
Olympijským parkem Soči–Letná a letos se
rozrostl do čtyř krajů České republiky, se bude
v následujících letech šířit po Evropě. Projekt
olympijských parků, který zaujal Mezinárodní
olympijský výbor již v roce 2014, totiž našel
silnou podporu u Evropské unie.

olympijských her k propagaci pohybové aktivity
a sportu a zároveň navázat spolupráci mezi
řadou evropských olympijských výborů zaujal
hodnotitele grantového programu Erasmus+
natolik, že se rozhodli ho finančně podpořit.
Evropský projekt „Sport Parks Inspired by the
Olympics“, který navrhl Český olympijský výbor
a bude ho také koordinovat, umožní další
rozvoj koncepce olympijských parků v ČR
a povede k vytvoření obecného manuálu
organizace sportovních parků v průběhu
olympijských her.
• Komise rovných příležitostí ve sportu
Seminář Koučink a jeho využití pro osobní
i profesní rozvoj ve sportovním prostředí.
Seminář je reakcí na aktuální inciativy
Mezinárodního
olympijského
výboru
a
Evropského olympijského výboru. Seminář byl
jednou z akcí 2. ročníku Evropského týdne
sportu (EWOS), jehož cílem je propagace
sportu, pravidelných pohybových aktivit a
zdravého životního stylu ve všech členských
státech EU.
Koordinátorem v Česku pořádaných akcí
Evropského týdne sportu je Český olympijský
výbor.
V Černickém zámečku se sešlo 30 účastníků
semináře z celé ČR. Zkušení lektoři Olga
Šípková a Milan Studnička prezentovali
témata i praktická školení v oblasti využití
koučinku k osobnímu i profesnímu rozvoji i ke
zvýšení motivace uplatnit se v rozhodovacích
pozicích českého i mezinárodního sportu.

Mezinárodní olympijský výbor vyjádřil podporu
ČOV, aby dlouhodobý projekt olympijských
parků rozvinul a vytvořil obecnou koncepci
a manuál, který by organizátorům – národním
olympijským výborům – umožnil vytvoření
svých vlastních parků. Nápad využít sílu
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Mezinárodní přesah zajistily české účastnice
evropského projektu SUCCESS, do kterého je
zapojen Český olympijský výbor. Projekt
SUCCESS je evropský školící program
sportovního managementu pro ženy (strategie,
finance, marketing, sportovní akce) a cílem je
přispět ke zvýšení počtu žen na vedoucích
pozicích ve sportovních organizacích. Do
projektu SUCCESS je zapojeno šest národních
olympijských výborů.
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Pokyny MOV k ochraně sportovců před
obtěžováním a zneužíváním ve sportu

exponáty českých firem – od bot přes model
tramvaje až po bižuterii.

Při sportovních aktivitách často vznikají úzké
osobní vztahy. Zatímco je tento aspekt právem
považován za pozitivní a obohacující, sport
představuje také prostředí, v němž může
docházet
k
sexuálnímu
obtěžování
a zneužívání. To má pro zneužívané oběti
vážné a trvalé následky a plně se týká rovněž
sportovních organizací.

„Největší zájem byl o české pivo, Zátopkovy
nohy a také o koloběžky,“ uvedla Blanka
Konečná, manažerka Českého domu, kde se
čepoval Plzeňský Prazdroj.

Mezinárodní olympijský výbor letos vydal
pokyny pro mezinárodní federace a národní
olympijské výbory vztahující se k ochraně
sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve
sportu. Text přeložený do češtiny najdete na
webu Komise rovných příležitostí ve sportu
ČOV (ke stažení ZDE).
Golfový den (nejen) pro ženy
Golfový den pro ženy – Gentlemen welcome,
se uskutečnil v sobotu 27. srpna 2016 na
golfovém hřišti v Sudoměřicích u Bechyně.
Ve spolupráci s Komisí jej již tradičně
uspořádal 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně
a zúčastnilo se jej celkem 44 žen a mužů.
Účastnice měly na výběr golfovou akademii
pro začátečnice nebo turnaj pro aktivní
golfistky, speciální flighty byly vypsány i pro
pánský doprovod.
MARKETING
Český dům v Riu navštívilo 40 tisíc lidí.
Největší zájem byl o pivo, koloběžky
a Zátopkovy nohy
„Věřili jsme, že domem projde dvacet tisíc lidí,
což jsme považovali za ambiciózní cíl. Ale
návštěvnost byla nakonec dvojnásobná,
většinou k nám chodili Brazilci,“ řekl Jiří
Kejval, předseda ČOV.
Čeští sportovci se tu scházeli při oslavách
úspěchů. Návštěvníci mohli sledovat televizní
přenosy. Návštěvníci se fotili se siluetami
českých sportovců a pozorně prohlíželi
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Umělecká
instalace
Davida
Černého
propojovala Rio s Fan Zone v OC Quadrio v
Praze a s Olympijským parkem Rio–Lipno.
Zátopkovy nezastavitelné nohy byly k vidění
také u českého konzulátu v Riu.
Olympijský park Rio-Lipno v číslech
Sedmnáct dní, osm obcí, téměř 350 tisíc
návštěvníků, tak lze ve stručnosti popsat
Olympijský park na Lipně čísly. Statistiky ale
nabízejí celou řadu dalších údajů.
Do parku dorazilo 55 olympijských medailistů,
kteří na Lipně zanechali otisky ruky. Česká
televize
odvysílala
z Lipna
25
hodin.
Radiožurnál nabídl posluchačům dokonce 55
hodin přenosů.
160 hodin strávili návštěvníci na simulátoru
surfu v Palečkovic fanzóně České spořitelny.
Celkem se na něm vystřídalo 19 000 lidí.
15 722 lidí ve ŠKODA Výzvě běželo sprint na
50 metrů. Celkem naběhali 789 kilometrů. Do
ŠKODA online soutěže o horská kola se
zapojilo přes 3 000 návštěvníků.
4 000 lidí si půjčilo v ČEZ energy zóně
paddleboard. 1 200 mililitrů barvy spotřebovali
v T-Mobile Aréně, která sloužila plážovým
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sportům, na airbrush tetování se siluetou Emila
Zátopka, symbolu českých olympioniků v Riu.

Zlatý souboj Lukáše Krpálka viděl více než
milion diváků
„Mohu s naprosto čistým svědomím říci, že
jsme operací Rio a Lipno splnili roli
generálního mediálního partnera a jsme
plnohodnotnou součástí Českého olympijského
týmu,“ dodal šéf ČT Sport Jiří Ponikelský s
tím, že veřejnoprávní programy stejně jako
před čtyřmi lety opět ovládly během her
domácí televizní trh, když na nich OH
sledovalo 5,6 milionu lidí. Nejsledovanějším
přenosem byl finálový boj judisty Lukáše
Krpálka– ten vidělo 1 049 000 diváků.

16 503 kusů oblečení a doplňků z olympijské
kolekce si nakoupili návštěvníci ve stanu
Alpine Pro. Více než 60 000 pivy Plzeňského
Prazdroje si připili návštěvníci parku.
686 484 shlédnutí mělo 28 videí, která natočil
na Lipně štáb YouTube kanálu Českého
olympijského týmu.
Rio vyrovnalo ve sledovanosti rekordní
Londýn a Olympijské parky oslovily mladou
generaci
V roce 2012 se olympijské hry v Londýně
zapsaly do dějin jako nejvíce sledované.
A letošní pětihodinový rozdíl mezi Riem de
Janeiro a ČR se nakonec ukázal jako další
příležitost k prolomení rekordů: na noční
přenosy z atletiky si počkalo nejvíc fanoušků v
dějinách, Český rozhlas vysílal premiérově ze
tří studií a Olympijské parky inspirovaly ke
sportování mladou generaci. „Noční přenosy
atletiky ve druhém týdnu her pak byly rekordní
– závody Zuzany Hejnové nebo Barbory
Špotákové sledovalo v nočních hodinách čtvrt
milionu lidí! To se ještě za dobu, co se měří
sledovanost nočních přenosů, nestalo,“ uvedl
předseda ČOV Jiří Kejval a upozornil na další
podstatný fakt: vysílání z Olympijských parků si
našlo své fanoušky mezi mladou generací.
Studia v parcích dokázala zaujmout děti.
Oproti Londýnu 2012 se totiž zvedl počet
diváků ve věku 4 až 14 let.
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ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE
Česká olympijská nadace podpořila dalších
55 dětí
Dalších 55 mladých sportovců získá finanční
podporu České olympijské nadace. Na jejím
15. zasedání o tom rozhodli také patroni
nadace,
olympijští
medailisté
Andrea
Hlaváčková a David Svoboda. Celkem tak už
nadace za necelé čtyři roky fungování
podpořila 1113 dětí celkovou částkou ve výši
5 985 660 korun.
„Jsem rád, že podpořených dětí přibývá.
Přejeme si, aby jich bylo ještě mnohem,
mnohem víc,“ řekl olympijský vítěz v moderním
pětiboji David Svoboda.
Nadace tentokrát přidělila příspěvky 16 dívkám
a 39 chlapcům, kteří mohou využít 392 050
korun.
Procter & Gamble ve spolupráci s řetězcem
Tesco podpořil Českou olympijskou nadaci,
vybralo se 350 tisíc
Sport a pohyb je pro děti přirozený, je
nezbytnou součástí jejich zdravého vývoje
a děti díky němu získají správný základ do
života. Některé děti však musí z finančních
důvodů se sportem skončit, a právě těm jsou
určeny prostředky vybrané v rámci proběhlé
kampaně společnosti Procter & Gamble. „Od
vzniku nadace v prosinci 2012 jsme podpořili
už 1058 dětí ve věku 6 až 18 let a díky této
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akci pomůžeme dalším desítkám,” vysvětlila
manažerka České olympijské nadace Martina
Voříšková.

ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY
Třetí ročník Sazka Olympijského víceboje
odstartoval tréninkem s mistryní světa
Kudějovou
Třetí ročník Sazka Olympijského víceboje
začal v pondělí 19. září. Základní škola
Královské Poříčí získala na úvod trénink
s olympioničkou a světovou šampionkou
Kateřinou Kudějovou jako odměnu za aktivitu
v tomto projektu.
Cílem je v průběhu hodin tělocviku zapojit co
nejvíce žáků do sportování a zároveň děti
motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase. Přihlášeno je do něj 1775 škol.
Do Evropského týdne sportu se zapojilo
82 akcí
Republikové finále Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů v Brně odstartovalo
letošní Evropský týden sportu (EWOS), který
probíhal od 10. do 18. září. Celkem se do
celoevropského projektu u nás zapojilo 82 akcí
a s nimi předpokládaných 57 247 účastníků,
což
je
oproti
roku
2015
nárůst
o 150 procent. EWOS je iniciativou Evropské
komise. Jeho koordinátorem v České republice
je Český olympijský výbor a projekt je zároveň
součástí celonárodní kampaně Česko sportuje.

Sedmý
ročník
Odznaku
Všestrannosti
Olympijských Vítězů, který je součástí Sazka
Olympijského víceboje, vyvrcholil tentokrát v
Brně na stadionech VUT. Evropský týden
sportu tu odstartovalo téměř 700 dětí z Česka,
Německa, Polska i Maďarska.
SPORTOVNÍ PŘEHLED
Česká basketbalová hvězda trénovala s
dětmi
Český basketbalový reprezentant Tomáš
Satoranský udělal velký kariérní krok. Ve 24
letech
nastoupí
jako
čtvrtý
Čech
v historii do nejlepší basketbalové ligy světa,
zámořské NBA. Ještě před odjezdem na
přípravný
kemp
Washington
Wizards
uspořádal svůj první basketbalový kemp pro
děti. Vrátil se tak na pražskou Folimanku,
odkud v 17 letech odcházel do světa.
Satoranský se aktivně zapojil do všech
basketbalových tréninků, aby byl dětem co
nejblíže. Nevynechal ani jednu ze soutěží a na
závěr každého dne si s vybranými šťastlivci
zahrál utkání 1 na 1.
Házená na OH v Riu uspěla, čeští sudí také

vítězství

Dramatické olympijské turnaje házenkářek
a házenkářů se výrazně prosadily v konkurenci
dalších sportů na OH 2016 v Riu. Házená byla
druhým
nejnavštěvovanějším
kolektivním
sportem olympijského Ria a hala Future Arena,
která byla pro házenkářské turnaje postavena,
se v porovnání s ostatními sportovišti
evidentně důstojněji plnila diváky.

Základní škola Oskol Kroměříž obhájila
vítězství v soutěži družstev na republikovém
finále Odznaku Všestrannosti Olympijských
Vítězů před základní školou Palackého
z Moravské Třebové a před opavskou ZŠ
Englišova. „Máme z obhajoby moc velkou
radost. Začali jsme sbírat vítězství a zkusíme v
tom pokračovat,“ říkal nadšeně tělocvikář
Vítězslav Tesařík ze ZŠ Oskol Kroměříž.

Na turnaji zanechali pozitivní dojem také čeští
rozhodčí Václav Horáček a Jiří Novotný, kteří
dostali možnost pískat vedle kategorie mužů
také prestižní duel ženského turnaje mezi
Norskem a domácí Brazílií, který celé
házenkářské dění v Riu zahajoval. Především
však dostali díky kvalitním výkonům prostor v
rozhodujících zápasech mužského turnaje, kde
řídili semifinále mezi Dánskem a Polskem a
následně i duel o bronzové medaile.

Kroměřížská
škola
obhájila
v republikovém finále OVOV
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Česká házená plánuje spolupořadatelství
EURO 2022
Během letošní léta proběhla další intenzivní
jednání mezi házenkářskými federacemi
Česka, Slovenska a Maďarska, které hodlají v
roce 2017 podat společnou žádost na
pořadatelství mužského ME házenkářů v roce
2022. Pracovní skupina ve složení Radek
Bendl, Karel Nocar (CZE), Gabriella
Horváthová, László Marosi (HUN), Jarolav
Holeša, Peter Brunovský a Ivan Sabovik
(SVK) se sešla v červenci v Bratislavě. O
Praze se jedná jako o možné variantě v
případě umístění finálové části turnaje, na
kterém se už v novém modelu utká 24
nejlepších házenkářských týmů Evropy.
Karate v Brně
Brno hostilo mladé a nadějné karatisty z celé
ČR. Na akci se sešlo více než 120 cvičenců,
což je rekordem čtvrtého ročníku Národního
kempu karate v ČR. Zúčastnili se i studenti a
lektoři ze Slovenska. Akce se konala pod
záštitou Českého svazu karate (ČSKe) a
Sportovní centra mládeže (SCM) Brno a byla
rozdělena do dvou věkových kategorií - žáci od
8 do 13 let a mládež dle věkových kategorii
WKF (World Karate Federation, organizace
podporovaná MOV, která bude zastupovat
karate na olympijských hrách v Tokiu 2020)
tedy 14 – 18 let.
Ostrava má za sebou úspěšný test před ME
v krasobruslení 2017, vstupenky už jsou
v prodeji
Čtyři
měsíce
před
začátkem
ME
v krasobruslení (od 25. do 29.1. 2017 v
OSTRAVAR ARÉNĚ) má Ostrava za sebou
úspěšný test. Soutěž seriálu ISU Junior Grand
Prix 2016 – Czech Skate přinesla Česku dvě
místa na stupních vítězů. Kategorii sportovních
dvojic ovládli juniorští mistři světa Anna
Dušková, Martin Bidař, mezi tanečními páry
skončili domácí reprezentanti Nicole Kuzmich,
Alexandr Sinicyn na druhé pozici.

Mistrovství Evropy v krasobruslení se do ČR
vrátí po 18 letech, naposledy hostila ME v roce
1999 Praha. Ostravský šampionát přinese čtyři
soutěžní dny a zakončí ho tradiční exhibice.
Softballové léto přineslo medaile
Češi jsou mistry Evropy, ve finále si
poradili s Dánskem
Vítej zlatý hattricku. I to si mohli pozpěvovat
čeští softbalisté po úspěšném tažení
mistrovstvím Evropy v italském Montegranaru.
Turnajem prošli hladce a ve finále si poradili s
dánským výběrem 7:1. Česká republika tak
navázala na tituly z let 2012 a 2014.
Češi tak slaví už třetí titul na ME v řadě.
Vyhráli i v roce 2012 i v roce 2014. Od
prohraného finále 2010 navíc Češi neprohráli
jediné utkání. I to činí tento zlatý hattrick
speciálním.
České softballové juniorky slaví bronz
Mistrovství Evropy juniorek v softballu se
konalo první srpnový týden ve španělském
Sant Boi a Gava. O titul se utkalo o titul
dvanáct týmů a česká juniorská reprezentace
obhajovala titul mistryň Evropy z roku 2014.
Ve finále se však rozhodovalo mezi Velkou
Británií a Itálií. Češky mají bronz.

CHYSTANÉ AKCE ČOV
14.10. Valná
olympioniků

hromada

Českého

klubu

17. - 23.10. Seminář projektu Success, Řím
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18.10. Slavnostní udělení Ceny Oty Pavla

Kde najdete Český olympijský tým?

21.-22.10. Zasedání Evropských olympijských

Web: www.olympic.cz

výborů (EOC) v Minsk

YouTube: www.youtube.com/czecholympic

26.10. Volební Plénum ČOV
15.-16.11. Zasedání Asociace národních
olympijských výborů (ANOC) v Dauhá

Mobilní aplikace LOH 2016: Pro Android, Pro
iOS
FB: www.facebook.com/olympijskytym

21.11. Pracovní veletrh Dual Career

Twitter: www.twitter.com/olympijskytym

29.11. Konference Role sportu v zahraniční

Instagram: www.instagram.com/olympijskytym

diplomacii
2.12. Setkání olympijských medailistů ČKO

Snapchat: Olympijskytym
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