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Velká výzva pro ČOV. Praha se stane
centrem sportovní diplomacie
Vážení a milí sportovní přátelé,
Příští rok se Praha stane centrem světové
sportovní diplomacie. Valného shromáždění
Asociace národních olympijských výborů
ANOC na přelomu října a listopadu 2017 se
zúčastní zástupci 206 národních olympijských
výborů,
stovky
představitelů
světových
sportovních svazů, novinářů, členů doprovodu
a dalších – celkem více než 1500 lidí. Pro
Český
olympijský
výbor,
který
akci
spoluorganizuje, je to velká výzva a zároveň
uznání – valné shromáždění ANOC se v
Evropě koná jen jednou za 4-5 let.
Proč jsme tuto prestižní akci získali: určitě díky
úspěchu valného shromáždění Evropských
olympijských výborů, které jsme pořádali vloni
v listopadu. Ale ten hlavní důvod je podle mne
intenzivní sportovní diplomacie vedená týmem
Romana Kumpošta. Jsem si jistý, že tato
aktivita bude přinášet další výsledky, a to nejen
pro olympijské hnutí, ale i pro sportovní svazy
a vlastně celý český sport.
Přestože se v příštím roce nekonají olympijské
hry, o sportovní události nebude nouze. Pro
juniorský sport budou důležité hned dva
Evropské olympijské festivaly mládeže a
tradiční Olympiáda dětí a mládež v Brně, pro
ten seniorský pak Světové hry ve Wroclavi.
Tato „olympiáda neolympijských sportů“
získává stále větší váhu ve sportovním
prostředí i zájem médií. Do příštího roku
ovšem především spadá klíčová část přípravy
na Olympijské hry v Pchjongčchangu.
Speciální podpora nadějných sportovců bude
poprvé organizována v programu Top Team,
jehož vytvoření je jednou z priorit Českého
olympijského výboru na nejbližší léta.
Doufejme, že už při první akci přinese výsledky
v podobě medailí.
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Do roku 2017 vám všem přeji mnoho sil a chuť
do práce ještě před jeho začátkem krásné
prožití Vánočních svátků.
Váš
Jiří Kejval
Aktivity předsedy
První setkání s agendou, kterou se bude od
roku 2017 zabývat jako člen Výkonného
výboru Světové antidopingové agentury
WADA, absolvoval Jiří Kejval na listopadovém
zasedání Asociace národních olympijských
výborů v Dohá. Ve WADA bude zastupovat
olympijské hnutí.
O spolupráci během roku 2018, na který
připadá 100. výročí založení samostatného
státu Československa, a především o
spolupráci během únorových ZOH v korejském
Pchjongčchangu jednal předseda ČOV s
ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou.
Jiří Kejval je členem Strategické rady
Czechtourismu, tedy agentury MMR pro
podporu turistického ruchu.
Vzhledem
k
nutnosti
obnovit
řadu
dlouhodobých smluv s partnery Českého
olympijského výboru vede předseda ČOV
intenzivní jednání s vedením současných i
potenciálních partnerů. V současné chvíli
probíhají jednání o smlouvách a schvalovací
procesy.
Z jednání Národní rady pro sport vyplynulo,
že
Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy už zveřejnilo definitivní podobu
všech deseti investičních programů určených
na podporu sportu. Podstatné je navýšení
programu sportovní reprezentace, které činí
téměř 200%, každý sport by tak měl získat
nejméně o 60% více než v předchozím roce.
Při rozdělování financí z tohoto programu byl
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uplatněn sportovním prostředím akceptovaný
systém upřednostňující kolektivní sporty.
Na pozvání United Business Clubu Vysoké
školy ekonomické přednášel Jiří Kejval
studentům
této
pražské
univerzity.
Posluchačům přiblížil problematiku vedení
Českého olympijského výboru a také aktivity,
které ČOV podniká na poli mezinárodní
diplomacie a možnosti zájemců o zapojení do
mezinárodních sportovních struktur.
Jiří Kejval pokračuje jako předseda ČOV,
pro další období má tři priority
Jiří Kejval bude i v následujících čtyřech
letech předsedou Českého olympijského
výboru. Delegáti volebního pléna ČOV jej na
zasedání v kongresovém centru České
národní banky zvolili jednoznačně 78 hlasy
z osmdesáti. Dosavadní předseda ČOV neměl
ve volbě protikandidáta.
Plénum také zvolilo místopředsedy ČOV. Nově
se jimi stali Zdeněk Haník, předseda Českého
volejbalového svazu a šéf České olympijské
akademie, Roman Kumpošt, který je
předsedou
Zahraniční
komise
ČOV
a zástupcem Svazu lyžařů ČR, a Miroslav
Pelta, šéf Fotbalové asociace ČR. Ve funkci
pokračuje
Libor
Varhaník,
dosavadní
místopředseda pro ekonomiku a šéf Českého
atletického svazu. Doplňuje je Filip Šuman,
prezident České florbalové unie, který byl
zvolen již valnou hromadou Českého klubu
sportovních svazů, organizací a institucí.
„Kdybych měl vypíchnout jedinou věc, která se
za uplynulé čtyři roky nejvíce podařila, pak jde
určitě o změnu ve vnímání sportu českou
společností. Veřejnost začala vnímat, že
nejsme „bafuňáři“, ale lidé, kteří pro sport
dýchají,“
uvedl
předseda
Českého
olympijského výboru Jiří Kejval.
OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY
Evropské hry 2019 uspořádá běloruský
Minsk

2

Dějištěm druhých Evropských her se v roce
2019 stane Minsk. Běloruskou metropoli
schválilo jako pořadatelské město 45. valné
shromáždění Evropských olympijských výborů,
které se koná právě v Minsku.
První Evropské hry proběhly loni v červnu
v
ázerbajdžánských
městech
Baku
a Mingačevir, český tým na nich získal sedm
medailí. Pořadatelem druhých her se mělo stát
Nizozemsko, které chtělo uspořádat soutěže
v devíti městech. Od svého záměru však
ustoupilo.
Bělorusko uspořádalo hokejové mistrovství
světa v roce 2014, pro rok 2019 mu byl
přidělen již dříve také Evropský olympijský
festival mládeže.
„Jedním z uvažovaných kandidátů byla ruská
města Soči a Kazaň. Minsk považuji za daleko
lepší řešení z hlediska logistiky. Znám to tady,
vím, že sportoviště budou připravená,
s pořádáním sportovních akcí mají zkušenosti
a město žije sportem,“ řekl Martin Doktor,
sportovní ředitel Českého olympijského
výboru.
Světové hry 2017
V závěru listopadu proběhla schůzka zástupců
třinácti sportovních svazů, které se již
kvalifikovaly na Světové hry nebo stále mají
šanci se na červencovou soutěž ve Wroclavi
kvalifikovat. Setkání navazovalo na inspekční
cestu, kterou absolvovali také místopředseda
ČOV Filip Šuman, sportovní ředitel ČOV
Martin Doktor a za sportovní úsek také
Zbyněk Kužel. Ti předali zástupcům svazů
základní informace o sportovištích, technickém
a
administrativním
zabezpečení
účasti,
ubytování, dopravě i připravovaném Českém
domě, který bude na lodi Barka Tumska.
I v dalších ohledech je pro Světové hry
připraven servis jako na olympijských hrách, a
to
včetně
jednotného
oblečení
nebo
medicínského servisu. Světovým hrám se
dostalo podpory i ze strany MŠMT – akce byla
zařazena do Programu I a výsledky ze
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Světových her budou skórovat při výpočtu výše
dotace. Vše ke Světovým hrám ve Wroclawi
najdete
na
webu
http://www.theworldgames.org/.
Sportovní expertní tým bude řešit adresnou
finanční podporu i návrat týmů na letní
olympijské hry
Poprvé v novém olympijském cyklu se sešel
Sportovní expertní tým Českého olympijského
výboru. Dvacetičlenný expertní poradní tým
sportovního úseku ČOV navrhuje a vybírá
sportovce zařazované do stipendijních projektů
vypisovaných ČOV, konzultuje nominace na
olympijské hry a mládežnické olympijské akce,
řeší financování olympijské přípravy, výběr
projektů k realizaci v oblasti vědy, výzkumu a
vědeckého servisu. A také připravuje strategii
českého
vrcholového
sportu
směrem
k olympijským hrám.
SEMINÁŘE,
ROP,
PŘIHLÁŠKY DO STIPENDIÍ

WORKSHOPY,

Jak vést týmy. Nejen to se učily účastnice
projektu SUCCESS na prvním semináři

Management
sportovních
organizací.
Marketing. Sportovní právo. Vedení týmů. To
byla jen některá témata, jimž se věnovaly
účastnice projektu SUCCESS na týdenním
semináři v Římě.
Vzdělávací a tréninkový program pro
dobrovolné i profesionální manažerky v oblasti
sportu má přispět k rozšíření jejich
manažerských schopností a dovedností
a k podpoře většího zastoupení žen
v rozhodovacích pozicích ve sportu.

Tereza Doušová (fotbal), Lenka Kovářová
(triatlon), Karolína Kříženecká (pozemní
hokej), Milena Moulisová (basketbal), Hana
Schlangerová (ragby), Nicole Šťávová (golf),
Petra Vozobulová (házená) a Barbora
Žehanová
(kanoistika)
se
setkaly
a spolupracovaly s kolegyněmi z Chorvatska,
Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Český
olympijský výbor zastupovala koordinátorka
projektu Jana Janotová.
Nová výzva EU programu Erasmus + Sport
– více peněz, méně administrativy
Získat grant na projekt z evropského programu
„Erasmus + Sport“ bude od roku 2017 zase
o něco jednodušší. V roce 2014, kdy sedmiletý
program
odstartoval,
získalo
podporu
z unijního rozpočtu pouze 38 projektů a šest
neziskových sportovních akcí. V příštím roce
by mělo jít až o 78 projektů „partnerství“, 85
projektů „malých partnerství“ a 12 sportovních
akcích, z nichž zhruba čtyři by měly být
zaměřeny na Evropský týden sportu.
Kancelář Evropských olympijských výborů
chystá semináře na téma řádné správy
nebo dotačních programů
Řádná
správa
sportovních
organizací
a podpora při hledání a vyřizování vhodných
evropských dotačních programů, to jsou hlavní
témata spolupráce kanceláře Evropských
olympijských výborů při Evropské unii
s
národními
olympijskými
výbory
a partnerskými organizacemi.
„Pro rok 2017 připravuje kancelář například
seminář na téma přihlášek a realizace projektů
v rámci programu Erasmus+ nebo semináře
pro národní olympijské výbory, jež představí
možnost využití projektu SIGGS, který je
nástrojem pro zavedení řádné správy ve
sportovních organizacích,“ uvedl Roman
Kumpošt.
Mezinárodní konference
MOSTY 2016

pro

trenéry

-

Trenérsko–metodická
sekce
a
Unie
profesionálních trenérů Českého olympijského
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výboru uspořádala v úterý 13. prosince v Praze
již šestou mezinárodní konferenci pro
profesionální trenéry s názvem MOSTY, jejímiž
tématy byly týmová spolupráce, přístup
k lídrům či komfortní zóna hráčů.
„Mosty dostávají charakter megaakce, neboť
se nám znovu podařilo zcela vyprodat
přednáškový sál. Je skvělé, že i špičkoví
trenéři si jdou poslechnout své kolegy a jejich
poznatky využijí v praxi,“ řekl Zdeněk Haník,
předseda Českého volejbalového svazu a
místopředseda Českého olympijského výboru.
14. ročník fotosoutěže SPORT AMATÉR
FOTO 2016 má svého vítěze!
Již počtrnácté se uskutečnila fotografická
soutěž SPORT AMATÉR FOTO, kterou pořádá
Český olympijský výbor (ČOV) společně se
serverem Rajče.net. Soutěže se zúčastnilo
celkem 109 autorů a absolutním vítězem
v kategorii vyhlášené odbornou porotou se stal
Leoš Klement s fotografií triatlonistů.
V hlasování veřejnosti si prvenství připsal
snímek Vlasty Michalovičové.
Odborná porota, kterou tvořili profesionální
fotografové Markéta Navrátilová s Pavlem
Lebedou a marketingový ředitel ČOV Marek
Tesař, dále jako druhou v pořadí vyhodnotila
fotografii Ivy Svobodové z fotbalového utkání
žáčků a jako třetí kajakáře sjíždějící vodopád
objektivem Davida Sodomky.
Vítěz soutěže Leoš Klement prozradil, že svůj
snímek triatlonistů pořídil na vlastnoručně
vyrobený fotoaparát. „Kulatá pixla od piškotů,
místo objektivu měděný plíšek propíchnutý
jehlou a dovnitř pixly jsem vložil fotografický
papír 13x18cm osvícený při dobrém světle po
dobu pěti sekund bez použití stativu či
dálkového spouště. Zkrátka kdo si hraje, ten
nezlobí.“

k míru. Fóra se zúčastnila také Helena
Suková,
olympijská
medailistka
a
čtrnáctinásobná
vítězka
tenisových
grandslamových turnajů, která patří do
prestižní skupiny sportovců „Champions for
Peace“.
FINANCOVÁNÍ SPORTU
Rozdělena je třetí letošní splátka loterijních
prostředků
Český olympijský výbor rozdělil mezi příjemce
třetí splátku letošních loterijních prostředků.
Spolu se zůstatkem na loterijním účtu
z předchozího období bylo příjemcům
vyplaceno 142 731 200 korun.
Rozdělení daru od loterijních společností
schválil dle platných „Pravidel pro čerpání
finančních příspěvků z prostředků darovaných
Českému olympijskému výboru ze strany
loterijních společností“ Výkonný výbor dne 10.
10. 2016, ihned po vyčíslení kvartálních
odvodů na straně loterijních společností.
„Je pro nás důležité, aby se prostředky
dostávaly ke svazům vždy bez zbytečného
prodlení a v pravidelných splátkách.“ uvedl
Petr Graclík, generální sekretář Českého
olympijského výboru. Celkem bylo ve třech
splátkách letos vyplaceno už 409 milionů korun
sportovním subjektům a 55 milionu krajům.
V projektu Mladý sportovec bylo rozděleno
3 850 000 KČ

V Monaku proběhlo Peace and Sport Forum
2016

Česká unie sportu spolu se Sdružením
sportovních svazů ČR vyhlásily na konci
května 2016 Projekt MLADÝ SPORTOVEC,
sportem ke zvládání krizových situací a k
bezpečnému přežití, který si dává za cíl přispět
ke zlepšení branné připravenosti dětí a
mládeže do 18 let. Celkem bylo od SK/TJ
přijato 233 žádostí, z nichž 31 nesplňovalo
předepsané podmínky, nebo byly odeslány po
termínu.

V závěru listopadu se v Monaku konalo deváté
fórum organizace Peace and Sport, která díky
sportu a jeho hodnotám pomáhá nalézat cesty

Všech 202 oprávněných žádostí posoudila
Řídící komise Projektu, která rozhodla o
udělení 100 finančních příspěvků (v 1. kole
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bylo vyhověno 74 žádostem, ve 2. kole 26
žádostem). Celkem byla mezi žadatele
rozdělenačástka 3 850 000 Kč. V rámci
doprovodné soutěže, která byla k Projektu
vyhlášena, bude ještě rozděleno 50 000 Kč.
Celkem tak byla na Projekt alokována částka 3
900 000 Kč. Příspěvky byly na začátku října
2016, na základě uzavření smluv o poskytnutí
příspěvku, již rozeslány na účty vybraných
příjemců.
Podrobnosti
k
Projektu
naleznete
www.sportycz.cz/25_mladysportovec.

na

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
Předseda ČOV Jiří Kejval se bude podílet
na zlepšení antidopingového systému

předsednictva
Oldřich
Svojanovský,
dvojnásobný
olympijský
medailista
ve
veslování. Čestnou předsedkyní se stala
olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana
Zátopková, dosavadní členka předsednictva,
která však vzhledem k nedávnému zranění a
pobytu v nemocnici nemohla letos znovu
kandidovat, neboť nemohla být osobně
přítomná.
„Na základě toho jsme ji udělali doživotní
předsedkyní, což jí umožňuje navštěvovat
předsednictvo a účastnit se všech akcí, které
bude
chtít
navštívit,“
řekl
Oldřich
Svojanovský, jehož protikandidátem na
předsedu ČKO byl ve volbě předsednictva
Imrich Bugár.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří
Kejval se stal zástupcem olympijského hnutí
ve Výkonném výboru Světové antidopingové
agentury WADA pro rok 2017. Do této funkce
ho jmenoval Šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
předseda Asociace národních olympijských
výborů ANOC, kterou bude Jiří Kejval ve
vrcholném orgánu WADA reprezentovat.

Český klub fair play

Mezinárodní olympijský výbor, který stojí za
vznikem nezávislé agentury WADA v roce
1999, předložil na říjnovém summitu návrh na
větší
nezávislost
a
reorganizaci
antidopingového systému.

V Předsednictvu ČKFP se objevily tři nové
tváře:

„Z těchto návrhů budeme vycházet a měli
bychom realizovat kroky, které povedou
k systémově lepší práci v boji s dopingem,“
uvedl Jiří Kejval, který se bude tématu
antidopingu věnovat i v rámci Asociace
národních olympijských výborů.

David Výborný, hokejista, 5x mistr světa

SLOŽKY
Český klub olympioniků
Dana
Zátopková
se
stala
čestnou
předsedkyní Českého klubu olympioniků,
který volil předsedu a předsednictvo
Valná hromada Českého klubu olympioniků
volila své vedení na další čtyři roky. Předsedou
zůstává
na
základě
volby
nového
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Předsednictvo Českého klubu fair play
zvolilo nové členy P-KFP.
Na pozici předsedkyně ČKFP zůstává Květa
Pecková, změny nenastaly ani ve jménech
místopředsedů
(Martin
Doktor-sportovní
ředitel ČOV a Radek Novák-redaktor ČTK).

Hana Machková, rektorka VŠE
Margareta Křížová, bussines mentorka

Ve dnech 7. - 8. října se konalo zasedání
Evropského hnutí FP (EFPM) ve Vídni,
spojené také s volbou členů exekutivy EFPM.
Pozici v devítičlenném vedení obhájila i Květa
Pecková. Společně s ní byly zvoleny
zástupkyně Slovenska (K. Ráczová), Polska
(H. Biziewska), Lotyšska (B. Veisa) a
Chorvatska (B. Vrbek).
Výjimečně menšinové mužské zastoupení
reprezentuje předseda CH. Hinterberger
(Rakousko), dále Y. Psilopoulos (Řecko) M.
Cerar (Slovinsko) a E. Aripinar (Turecko).
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ČKFP
a
AŠSK
o spolupráci.

podepsal

Smlouvu

Již desátý rok probíhá spolupráce formou
osobní účasti zástupců ČKFP na republikových
finále (RF), přednášek pro děti i učitele a
besed.
První RF v tomto školním roce (přespolní běh)
již proběhlo v Hradci Králové - Malšovské
Lhotě, další pak 20. - 21. listopadu (stolní
tenis) v Holicích.

Český klub fair play se bude již na příštím
zasedání (7. prosince) zabývat dosud došlými
návrhy na udělení cen fair play za letošní rok.
Pokud jste byli svědky situace, která podle vás
zaslouží ocenění, dejte nám o ní vědět. Stejně
tak rádi oceníme osobnosti, které se svou
prací, příkladným chováním a výchovou k
čestnému jednání byly příkladem pro své
svěřence a kolegy.
Návrhy společně s kontaktem na navrženého i
navrhovatele
posílejte
na
adresu:
fairplay@olympic.cz.
KOMISE ČOV
• Komise rovných příležitostí
Trenérka - cvičitelka roku 2016
V roce 2007 Český olympijský výbor poprvé
vyzval sportovní a tělovýchovné organizace
k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérek
a cvičitelek do vyhlašovaných sportovních
anket. Od té doby celá řada organizací
zařadila do struktury svých anket vedle tradiční
ankety „trenér roku“ také kategorii „trenérka cvičitelka roku“ nebo věnovala pozornost
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zastoupení žen v nominacích ankety „trenér
roku“. Český olympijský výbor a jeho Komise
rovných
příležitostí
ve
sportu
pořádá
každoroční slavnostní setkání úspěšných
dobrovolných i profesionálních trenérek
a cvičitelek, na kterém oceňuje za přítomnosti
nejvyšších představitelů českého sportu
významné osobnosti nominované ze střešních
organizací, jako jsou ČUS, ČOS, ČASPV
a SSS ČR.
Ve sportovních svazech, v okresních
sdruženích a krajských organizacích probíhá
v těchto týdnech vyhlašování nejúspěšnějších
sportovců a trenérů za minulý rok. Byli bychom
potěšeni, kdybychom mohli osobnosti –
trenérky nebo cvičitelky, doporučené vaší
sportovní organizací, přivítat v březnu 2017 v
Praze na slavnostním setkání, a přispět tak ke
zviditelnění
práce
dobrovolných
i
profesionálních trenérek a cvičitelek, i činnosti
jejich sportovních organizací.
Sdělte nám prostřednictvím přiloženého
formuláře jméno, adresu (tak, aby bylo možné
zaslat poštou osobní pozvání) a stručnou
charakteristiku nejúspěšnější trenérky –
cvičitelky ve vaší anketě. Zároveň uveďte
jednu z kategorií, do níž spadá její působnost:
Dobrovolná
trenérky/cvičitelky

celoživotní

činnost

Profesionální
trenérka/cvičitelka
s mimořádnými dlouhodobými úspěchy
Objev
roku,
příslušného roku.

mimořádný

úspěch

Informaci
zašlete
na
e-mail
smidova@olympic.cz nejpozději do 24. února
2017.
NOMINUJTE ZDE
MARKETING
Co po kariéře? Sportovci se zúčastnili Fóra
Duální kariéry
Přednášky se speciálními hosty, konzultace se
zástupci vysokých škol i diskuze s bývalými
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sportovci. V pondělí se v prostorách České
národní banky v Praze uskutečnilo Fórum
Duální kariéry, jehož účastníci se detailně
seznámili s tím, co samotný program nabízí a
jak jim může usnadnit přechod do pracovního
života. Český olympijský výbor také informoval,
že od roku 2017 bude sportovcům přispívat na
vzdělávání i kurzy.
„Sportovci mají problém s tím, že jim po konci
kariéry chybí praxe v pracovním prostředí
a jsou tím pádem pozadu před svými
vrstevníky, v tom se jim snažíme pomoci,“
uvedla manažerka projektu a olympijská
vítězka z roku 2006 Kateřina Neumannová.
NADACE
Každý den jedna koruna na sport dětí
Jaromír Jágr, Tomáš Rosický, Lukáš Krpálek
nebo třeba Tomáš Berdych či Filip Jícha.
Dvanáct úspěšných sportovců se nechalo
vyfotit po boku dvanácti moderátorek a
reportérek redakce ČT sport. Výtěžek z
nového charitativního kalendáře Pomáháme
sportem poputuje do České olympijské nadace
a pomůže dětem, kterým nedostatek
finančních prostředků brání ve sportování.

„Kalendář je výjimečný nejen vzhledem ke
sportovním hvězdám, které se v něm objevily,
ale i tím, že vznikl díky propojení partnerů
nadace,“
uvádí
předseda
Českého
olympijského výboru Jiří Kejval a vysvětluje:
„Jsme vděční za všechny aktivity a příspěvky,
které přinášejí další peníze na podporu
konkrétních dětí, jejichž rodiny si nemohou
dovolit zaplatit třeba soustředění nebo
sportovní vybavení. Za čtyři roky jsme podpořili
více než jedenáct stovek mladých sportovců,
teď chceme činnosti nadace ještě zintenzivnit
a dostat informace o možnostech pomoci
zejména k trenérům v klubech a přímo
k rodičům, kteří ji potřebují.”
Aukce předmětů
českými sportovci

darovaných

předními

Nadace Jedličkova ústavu a Česká olympijská
nadace se ve spolupráci s předními českými
sportovci rozhodly pomoci znevýhodněným
dětem k tomu, aby si je mohly plnit. Sport je
více než výkon, rozvíjí fyzickou kondici,
upevňuje smysl pro fair play a učí přijímat
porážky. Proto se obě nadace snaží zpřístupnit
sport i dětem s handicapem, dětem z dětských
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domovů, dětem z pěstounských rodin, dětem
z rodin pobírajících sociální dávky nebo dětem
žijícím pouze s jedním rodičem.
10. listopadu odstartovala unikátní dobročinná
aukce předmětů darovaných předními českými
sportovci – medailisty z olympijských her,
světových
či
evropských
šampionátů.
Například Jaromír Jágr a Tomáš Hertl do
dražby věnovali své hokejky, fotbalista Patrik
Berger reprezentační dres ze stříbrného
mistrovství Evropy, Martina Sáblíková svoji
závodní kombinézu a Jaroslav Kulhavý své
cyklistické boty.
Česká olympijská nadace je v poslední
době vidět!
V posledních týdnech byla Česká olympijská
nadace
hostem
několika
televizních
a rozhlasových pořadů (Studio 6, Sama doma,
Zprávičky, večerní host Radiožurnálu,…..)
Kromě aukce a křtu kalendáře proběhl
poslední listopadový víkend 5. ročník turnaje
s názvem „Vyber si - Vydraž si - Zahraj si“, ze
kterého opět část výtěžku půjde na sportování
mladých sportovců, kterým by jinak v jejich
aktivitě
bránil
nedostatek
peněz.
V sobotu 26.11. se konala dražba nejlepších
českých beachvolejbalistů a sportovců, kteří se
následně stali spoluhráči na nedělní turnaj. Za
rekordních 73.000 Kč se vydražil letošní mistr
republiky Jindřich Weiss. Celkově se vybralo
501 000 Kč.
ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY
Školáci
v
Březnici
se
přetahovali
s paralympijským vítězem Ježkem

Žáci ze základní školy v Březnici si
zasportovali s šestinásobným paralympijským
vítězem jiřím Ježkem. Trénink s olympionikem
získali jako odměnu za aktivitu v projektu
Sazka Olympijský víceboj. „Bylo to skvělé
dopoledne a já jsem si ho užil,“ řekl
dvaačtyřicetiletý cyklista.
Jiří Ježek je jednou ze čtyř hvězd sportu
handicapovaných, které se zařadily mezi
ambasadory projektu, jehož cílem je dětem
ukázat cestu ke sportu. Paralympijský vítěz ze
Sydney, Atén, Pekingu i Londýna vyrazil za
dětmi do škol jako první ze společnosti
úspěšných paralympioniků Tereza Diepoldová,
Tereza Kmochová a David Drahonínský.
SPORTOVNÍ PŘEHLED
4. prosince v Praze vyvrcholil první ročník
Jr. NBA League v ČR turnajem Final 4 za
účasti basketbalových hvězd
Zámořská basketbalová NBA je v českém
prostředí v posledních týdnech a měsících
skloňována více, než tomu bývalo zvykem.
Důvody jsou hned dva. Tomáš Satoranský se
stal čtvrtým Čechem, který do nejslavnější ligy
světa zasáhl a zároveň v České republice
odstartoval projekt Jr. NBA League.
Česká basketbalová federace je pořadatelem
Jr. NBA League, tedy školní soutěže pro
chlapce a dívky ve věku 10 – 11 let, která
probíhá po světě pod patronací NBA. V prvním
českém ročníku soutěži nechybělo prakticky
nic. Vše odstartovalo velkým draftem za
přítomnosti zástupců všech zúčastněných škol,
pokračovalo přes základní kola v jednotlivých
divizích a budou následovat vyřazovací boje v
konferencích a závěrečné Final 4.
„V
projektu
vidíme
velký
potenciál
v provázanosti klub – škola. Někde dojde
k nastartování spolupráce. Tam, kde už něco
takového existuje, se spolupráce ještě
prohloubí. Věříme, že se nám povede oslovit
další potenciální hráče a hráčky basketbalu,“
vysvětluje předseda Komise basketbalu dětí
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a mládeže ČBF Jiří Novotný, v čem spočívá
hlavní deviza projektu.
Česká softballová reprezentace
zkušenosti v Argentině

sbírá

Softbalová sezóna sotva skončila, ale česká
mužská
reprezentace
nezahálí.
Ta
odcestovala na přípravný turnaj do Argentiny,
kde se utká s několika jinými reprezentacemi.
Národní tým odcestoval s mladým týmem
a bude sbírat zkušenosti.
V libereckém hotelu Zlatý lev proběhla v
sobotu 26.11. volební valná hromada ČTA a
vyhlášení nejlepších triatlonistů sezony 2016.

Česká reprezentace odehraje v Argentině přes
desítku utkání. „Odehrajeme několik dvojutkání
s Novým Zélandem a Argentinou. V Buenos
Aires bude zápas s místním výběrem, pak
přejezd autem. Budou i nějaké volné dny,“ říká
Jakub Petřík.
Češi
mají
v
plánu
odehrát
kromě
argentinského turné ještě výborně obsazený
turnaj na Novém Zélandu, a to již v únoru
2017.
Královnou triatlonu je Vendula Frintová
a
staronovou
předsedkyní
České
triatlonové asociace Lenka Kovářová.

V rámci vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
se předávaly ceny i aquatlonistům. Mezi
dospělými zvítězili Jiří Kalus a Tereza
Zimovjanová, která v současné době studuje v
USA. V soutěži týmů nenašli konkurenci
brněnští Ekol Elite Team. V poháru terénního
triatlonu Xterra si nejlépe vedli Vojtěch
Bednarský a Markéta Roubalová. V dlouhém
triatlonu kralovali Honza Oppolzer a Simona
Křivánková, v ČP krátkého triatlonu Jan
Čelůstka a jeho partnerka Romana Gajdošová.
Trenérem roku se stal Luboš Bílek, jehož
svěřenec Němec Sebastian Kienle získal letos
stříbro na IM Hawaii.

Trofej triatlonové akce roku získal opět
pardubický závod na středních distancích
Czechman. Anketu Král triatlonu opanovala
Vendula Frintová, která letos zajela mnoho
skvělých výsledků v rámci seriálu Mistrovství
světa. „Když nezávodím, ráda spím,“ řekla
Vendula. Potom předvedla, že je i velmi zdatná
kuchařka, když upekla vynikající palačinky
přímo na podiu.
ČAS opět ocenil běžeckou pořadatelskou
elitu. Olympijský běh získal ocenění pro
nejlepší akci roku
Run Czech liga, T-Mobile Olympijský běh a
Vltava Run – to jsou TOP běhy 2016
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v kategoriích seriál, akce a závod, které byly
spolu
s dalšími
významnými
pořadateli
běžeckých podniků vyhlášeny v Golf Resortu
Konopiště.
Při
tradičním
adventním
ceremoniálu nechyběli vedle zástupců ČAS ani
členové Zlatého klubu českých vytrvalců.

ČERVEN

Český atletický svaz pravidelně oceňuje
organizátory nejvýznamnějších běžeckých
podniků u nás. Do prostor Radeckého sálu
Golf & Spa Resortu Konopiště byli ke
slavnostnímu vyhlášení přizváni pořadatelé,
kteří představují přes sto tisíc dokončivších
účastníků, přesně 102 691 běžců. Předávání
se zhostili členky a členové zlatého
vytrvaleckého klubu, konkrétně „seriálům“ Eva
Vrabcová
Nývltová s Janem
Pešavou,
„akcím“ Monika
Deverová
(Hamhalterová) s Pavlem
Klimešem,
a
„závodům“ Jarmila Kratochvílová s Josefem
Jánským.

22.7. - 30.7. Evropský olympijský festival
mládeže v Maďarsku

CHYSTANÉ AKCE ČOV
LEDEN 2016
16.1. Vyhlášení výsledků o nejlepšího trenéra
roku 2016
ÚNOR 2016
11.2. - 18.2. Evropský zimní olympijský festival
mládeže v Turecku
9.2. Odpočítáváme 365 dní do startu ZOH v
jihokorejském Pchjongčchangu.
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26.6. - 29.6. Hry VIII. letní olympiády dětí a
mládeže České republiky se uskuteční v
metropoli Jihomoravského kraje v Brně.
ČERVENEC

20.7. - 30.7. Světové hry ve Vratislavi
Kde najdete Český olympijský tým?
Web: www.olympic.cz
YouTube: www.youtube.com/czecholympic
Mobilní aplikace LOH 2016: Pro Android, Pro
iOS
FB: www.facebook.com/olympijskytym
Twitter: www.twitter.com/olympijskytym
Instagram: www.instagram.com/olympijskytym
Snapchat: Olympijskytym
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