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PŘEDSEDA ČOV
Finance pro sport
Předseda Českého olympijského výboru Jiří
Kejval a místopředseda ČOV Miroslav Jansta
absolvovali v uplynulých týdnech několik klíčových jednání. S ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy Daliborem Štysem a náměstky
Evou Bartoňovou a Janem Kocourkem řešili
podporu sportu na rok 2014 z kapitoly resortu
a také pomoc ministerstva při odstraňování povodňových škod. Tématem byly také možné
následky rozpočtového provizoria pro sport.
Vláda schválila projekt Česká stopa 2014
Vláda ČR na své listopadové schůzi schválila
návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2014. „Po úspěchu Českého
domu Londýně jsme změnili koncept. Doma
jsme připravili dlouhodobé aktivity propagující
zdravý životní styl. V Rusku maximálně podpoříme český export,“ říká Jiří Kejval. Jedná se
zejména o Olympijský park Soči – Letná 2014,
Český dům v Soči a program Česko sportuje
zaměřený na mládež.
Sport a kultura
Ministrovi kultury Jiřímu Balvínovi předseda
ČOV nastínil svou koncepci propojení sportu
a umění, mimo jiné i v rámci připravovaného
výstavního projektu Sport and Art 2015.

ve které se hodnotí
marketingové projekty. V kategorii
sociálního, ekologického, zdravotního a kulturního
marketingu zvítězila
kampaň Žijeme Londýnem, která seznamovala
veřejnost s olympijskými idejemi a motivovala k
aktivní podpoře českých reprezentantů na Hrách
XXX. olympiády v roce 2012.
OLYMPIJSKÉ HRY
Český olympijský výbor eviduje 79 získaných míst pro
ZOH v Soči. Největší zastoupení mají tradičně lyžaři.
Celkově do Ruska vyrazí podle předpokladů sto
sportovců.
V pražském Obecním domě byla představena
kolekce oblečení pro české olympioniky. Inspirovaná je dílem Alfonse Muchy. Stejně jako při
hrách v Londýně, i nyní je v prodeji pro fanoušky.
Ve čtvrtek 5. prosince pořádá sportovní úsek
ČOV informační seminář pro olympijské svazy
na pražském Strahově.
KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
Seznam vrcholných akcí v ČR

Jiří Kejval, generální sekretář Petr Graclík
a starostka Sokola Hana Moučková jednali
s předsedou senátního podvýboru pro sport
Karlem Kapounem. Tématem byla svízelná
situace ve financování činnosti České asociace
sportu pro všechny a zároveň podpora sportu
pro nejširší veřejnost.

Česká republika chce zvýšit aktivitu na mezinárodní sportovní scéně, kde v současnosti chybí
její zástupci. Jedním z cílů Komise zahraničních
vztahů ČOV pro následující týdny je proto intenzivní podpora kandidatury sjezdařky Šárky Strachové do Komise sportovců Mezinárodního
olympijského výboru. Na semináři v pražském
Centru pohybové medicíny byl také představen
kalendář vrcholných sportovních akcí v ČR.

V pondělí 18. listopadu Kejval převzal v pražském kině Lucerna ocenění v soutěži Effie,
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Přijetí u papeže se minulý týden dočkali zástupci evropských olympijských výborů během
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svého zasedání v Římě. Za ČOV se akce
zúčastnili Jiří Kejval, generální sekretář Petr
Graclík a sportovní diplomat Roman Kumpošt.

(YOG), jež příští rok uspořádá Nanjing. ČOV
dosáhl velkého úspěchu – v obrovské konkurenci uspěl Tomáš Pavlíček z redakce iDNES.cz.
Stal se jedním z třiceti mladých novinářů z pěti
kontinentů.
Talentovaní žurnalisté budou ubytováni v olympijské vesnici, získají přístup na všechna sportoviště a zúčastní se seminářů se zkušenými sportovními reportéry. Hlásit se mohli zájemci ve
věku 18 až 24 let.
ČR má své zastoupení i mezi oficiálními „Young
Ambassadors“. Již dříve byla vybrána volejbalistka Klára Mejdřická.
KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Nový koordinátor mezi ČT, ČOV a svazy

Šéfem evropských výborů byl znovuzvolen Ir
Patrick Hickey. Do výkonného výboru, v němž
v minulém období zasedal bývalý šéf ČOV Milan Jirásek, kandidoval také Roman Kumpošt.
Nebyl nakonec zvolen, ale podpora od 19 národních olympijských výborů je i tak velkým
úspěchem.
Na setkání byly představeny klíčové projekty
EOV. Nejvýznamnější jsou bezesporu Evropské
hry, o jejichž vzniku rozhodli zástupci olympijských výborů starého kontinentu na svém loňském zasedání. První edice se bude konat
v červnu 2015 v ázerbájdžánském Baku, na
programu bude 18 sportů včetně basketbalu 3x3
nebo taekwonda.
Evropský olympijský festival mládeže 2015 proběhne v Tbilisi, jeho zimní verze ve Vorarlbergu
a Lichtenštejnsku.
Olympijské hry mládeže – Česká republika
vysílá své zástupce
V Římě se v rámci
programu
„Young
Reporters“
vybírali
mladí novináři, kteří se zúčastní Olympijských her mládeže

2

Český
olympijský
výbor rozšiřuje servis
pro sportovní svazy.
Představil nový koncept spolupráce s
Českou televizí. Na
semináři pořádaném Komisí vnějších vztahů
ČOV vystoupili generální ředitel ČT Petr Dvořák, šéf ČT sport Jiří Ponikelský i předseda
ČOV Jiří Kejval.
ČOV zřídil pozici koordinátorky mezi sportovními
svazy a ČT. Stává se jí Zuzana Kalátová, která
působila deset let v redakci ČT. Pracovala také
jako tisková mluvčí ve
skupině ČSOB.
„Česká televize je jako
veřejnoprávní médium
v propagaci
sportu
naším klíčovým partnerem,“ říká Jiří Bis,
předseda komise.
Semináře se zúčastnilo přes osmdesát zástupců
svazů reprezentujících olympijské i neolympijské
sporty.
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EKONOMICKÁ KOMISE
Úspěch
na
v Sarajevu

marketingovém

semináři

Na začátku října hostilo Sarajevo třetí marketingový seminář zemí centrální a jihovýchodní Evropy. Model financování ČOV, spolupráce
s komerčními partnery a zejména projekt chystaného Olympijského parku v Praze zaujaly odborné publikum včetně hostů z Německa
a Francie. Ocenění se dočkal oficiální Facebook
ČOV, který eviduje už 47 tisíc fanoušků. Příští
zasedání pracovní skupiny proběhne v Praze.

deže. Očekává se účast více jak 1 400 sportovců a členů doprovodu. Úspěšný projekt ČOV má
za sebou víc jak desetiletou historii. Více na
www.olympic.cz/odm2014.

KOMISE SPORTOVCŮ

LEGISLATIVNÍ RADA
Nový občanský zákoník
Od roku 2014 vstupuje v platnost
nový občanský zákoník. Na webovém portálu ČOV můžete klást dotazy týkající se nové právní úpravy
spolků. Odpovědi průběžně zpracovává Legislativní rada ČOV, která
připravila i přehled změn týkající se nového zákoníku.
KOMISE SPORTU ŽEN
Festival Femina Film
Komise sportu žen
spolupořádala 8. ročník
filmového
festivalu
Femina Film, který se
letos konal v Brně, Teplicích a Ústí nad Labem.
Připravila videa z materiálu Mezinárodního
olympijského výboru zaměřeného na prevenci
šikany a sexuálního obtěžování ve sportu.
V debatě vystoupily například Květa Pecková,
Ivana Večeřová a čestná předsedkyně ČOV
Věra Čáslavská.
KOMISE OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Komise připravuje ve
spolupráci s Krajem
Vysočina Hry VI. zimní
olympiády dětí a mlá-
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Předseda komise Petr Koukal společně s olympijskou vítězkou v běhu na lyžích Kateřinou Neumannovou chystají program „Dual Carreer“,
který má pomoci přejít sportovcům do běžného
života po skončení kariéry. „Projekt aktivně podporuje Mezinárodní olympijský výbor. Snažíme
se ho upravit pro české prostředí. Komunikujeme s ministerstvy, partnery olympijského týmu,
vysokými školami i dalšími institucemi,“ říká
Koukal.
Komise také jedná s Janem Chlumským, vedoucím úseku dopingových kontrol a monitoringu Antidopingového výbor ČR. „Chceme
si ujasnit práva sportovců a diskutovat o zjednodušení administrativy, jako je například vyplňování míst pobytu,“ podotýká Petr Koukal.
Sportovci spolupracují i na vzniku olympijské
kolekce pro hry v Riu v roce 2016. V pracovní
skupině zasednou vodní slalomář Vavřinec
Hradilek, basketbalistka Ilona Burgrová a další
zástupci ČOV a Alpine Pro. „Reprezentanti se
budou od samotného začátku podílet na výběru
materiálů, střihu a počtu a druhu vybavení,“
vypočítává Koukal.
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V oblasti medicínského zabezpečení spolupracují sportovci intenzivně s lékařskou komisí
vedenou Pavlem Kolářem. Jejich cílem je maximálně zpřístupnit zdravotnické zabezpečení
českým vrcholovým sportovcům.
ČESKÝ KLUB OLYMPIONIKŮ

Obecní dům v Praze hostil setkání olympijských
vítězů, jimž je věnována publikace mapující
nezapomenutelné sportovní výkony s názvem
Zlaté medaile. Mezi třinácti přítomnými legendami byla také gymnastka Věra Růžičková,
která získala nejcennější kov v Londýně před 65
lety. Nechyběli Dominik Hašek, Mirka Knapková, Martin Doktor a další.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE
Unie profesionálních trenérů
Unie profesionálních trenérů (UPT) uspořádala
v květnu slavnostní večer, při němž bylo do Trenérské síně slávy uvedeno 10 osobností
z různých sportovních odvětví. Od června do
září pracovala UPT na tvorbě webové prezentace. Hlavním úkolem bylo převedení televizních
medailonů oceněných trenérů na internet. Současně byla zahájena práce na vytváření „trenérských profilových karet“ všech 65 členů UPT.
Tato fáze je z 90 procent dokončena.
V souladu s Vědecko-metodickou sekcí byla
zahájena jednání s mezinárodní trenérskou asociací ICCE. Cílem je vstup ČOA do této organizace a koordinace činnosti s mezinárodními
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standardy. UPT úzce koordinuje svou činnost
s Vědecko-metodickou sekcí ČOA.
Vědecko-metodická sekce
Vědecko-metodická sekce řešila současně několik úkolů. VMS má kompenzovat absenci organizace či instituce, která by koordinovala akademické prostředí s reálnou sportovní praxí.
Činnost sekce se zatím zaměřuje na podporu
sbližování teorie a praxe a odborné kultivace
trenérského prostředí, nikoliv na sportovní vědu
v její základní či aplikované formě. Sportovní
věda musí zůstat i nadále v gesci tomu určených
organizací a institucí, především tělovýchovných
fakult. VMS se v prvním roce své činnosti soustředila především na řešení těchto úkolů:
 Založení odborné ediční řady ČOV,
 vypracování edičního plánu na rok 2013
(k vydání jsou nyní připraveny 4 odborné
publikace),
 vypracování statutu VMS (schválen VV
ČOV na listopadovém zasedání),
 vypracování vnitřního předpisu „Certifikovaný lektor ČOV“
 zahájení procesu certifikace lektorů ČOV,
 sestavení tezí prvního dlouhodobého výzkumného projektu (kvalitativní a kvantitativní analýza herního pohybu ve sportovních hrách),
 zahájení spolupráce s Českou kinantropologickou společností (podpora časopisu
Česká kinantropologie, jednání o praktické příloze vědeckého časopisu).
ČESKÝ KLUB FAIR PLAY
Klub fair play rozšiřuje
své aktivity. V září spustil
s Českým svazem ledního hokeje nový projekt
zaměřený na mládež:
Hraj fair – Cena Oldřicha Machače.
Nadále pokračuje spolupráce s Asociací školních sportovních klubů. „Snažíme se také navázat užší kontakt se sportovními gymnázii. S regionálními kluby olympioniků a krajskými mana-
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žery sportu bychom mohli snáze proniknout i do
jednotlivých krajů,“ říká Květa Pecková, předsedkyně ČKFP.
ČESKÝ KLUB PARALYMPIKŮ
Výkonný výbor ČOV kooptoval v souladu se
svými stanovami novou členku – za Český paralympijský výbor se jí stala Alena Erlebachová.
ČESKÝ KLUB SPORTOVNÍCH
ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ

SVAZŮ,

První valná hromada složky
Český olympijský výbor v dubnu změnil své
stanovy. Neolympijské svazy a organizace tak
získaly rovnoprávné postavení. Na plénum ČOV
mohou vyslat ze svého středu 14 delegátů. Ve
čtvrtek 28. listopadu 2013 se konala první valná
hromada složky, na které delegáti z neolympijských sportů a dalších sportovních organizací
vybrali své zástupce. „ČOV má být střecha českého sportu. Nekastujeme, a proto jsem rád, že
jsme zrušili označení ´přidružený člen´. Pokud
se má český sport sjednotit, jsou změny ve
struktuře výboru jediná možná cesta,“ říká místopředseda ČOV Filip Šuman, který zároveň
šéfuje českým florbalistům.

celé republice. Vyzkoušejí si sportovní dovednosti i znalosti a ukážou, jak umí fandit českým
reprezentantům. Program připravil Český olympijský výbor v rámci projektu Česko sportuje.
Hlavní cenou jsou zájezdy pro celou třídu do
Olympijského parku na pražské Letné v průběhu
OH v Soči.
Školy se mohou registrovat od začátku listopadu
na
nově
otevřeném
portálu
www.olympic.cz/ceskosportuje v sekci Zapoj se.
Učitelé zde najdou také tipy do výuky a certifikáty olympijských hodnot, k dispozici jsou i elektronické diplomy pro organizátory sportovních
akcí.
„Podle statistik Evropské unie sportuje v Česku
pravidelně 28 procent populace, zatímco v Německu je to 49. A od roku 1995 se u nás zpětinásobil počet obézních dětí. S tím musíme něco
dělat. I proto se soustředíme především na mládež,“ vysvětluje Jiří Kejval.
Česko sportuje je projektem na podporu zdravého životního stylu. Spojuje osvětovou kampaň,
vlastní sportovní aktivity Českého olympijského
výboru a spolupráci s existujícími sportovními
podniky.
Česká olympijská nadace: 250 podpořených
dětí

OMBUDSMAN
Nedávno uplynul rok od zvolení Alexandera
Károlyiho do funkce ombudsmana Českého
olympijského výboru. Působí jako ochránce práv
členů ČOV a je prostředníkem při řešení sporů.
Na webu www.olympic.cz/ombudsman najdete
všechny potřebné informace – odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, seznam vyřešených
podání a on-line formulář, prostřednictvím kterého se můžete na ombudsmana obrátit.
PROJEKTY
Česko sportuje: Zapojilo se už 200 škol
Moje olympiáda. Tak se
jmenuje série soutěží,
do které se zapojí školáci základních škol v
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Česká olympijská nadace pomohla dalším 74
mladým sportovcům – z toho 22 z dětských domovů. Nadace oslaví v půlce prosince rok svého
fungování. Za tu dobu již podpořila 250 dětí.
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Čtvrtého a zároveň posledního zasedání v roce
2013 se opět zúčastnili olympijští medailisté.
Vedle prezidenta nadace Jana Železného o
žádostech rozhodovali Mirka Knapková, Jaroslav Kulhavý, David Svoboda a Ondřej Synek.
Charitativní projekt Českého olympijského výboru je zaměřený na podporu dětí ve věku šest až
osmnáct let. Peníze jdou vždy na konkrétní věc,
tedy třeba na sportovní náčiní, kurzy nebo
kroužky.
O příspěvku nerozhoduje výkonnost a sportovní
úroveň, ale chuť sportovat.
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