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Největší problém českého sportu:
katastrofální podfinancování

Vážení a milí sportovní přátelé,
dlouhodobě vedeme diskuzi na téma
financování sportu a hledáme možnosti, jak
současný stav zlepšit, kde leží skutečné zdroje
peněz a jak docílit navýšení. Uvádíme pozitivní
příklady ze zahraničí a zároveň trpělivě
vysvětlujeme, že sport je plnohodnotné a
svébytné ekonomické odvětví generující státu
formou daní desítky miliard korun a naopak
není tím, kdo jen prosí o větší části z veřejných
rozpočtů. Prostředky, které se formou dotací a
grantů do sportu vracejí, jsou v tomto světle
pouhým zlomkem potřebným pro efektivní
fungování celého sportovního prostředí.
Přes usilovnou snahu mou a řady mých kolegů
se bohužel někteří političtí činitelé snaží situaci
podfinancování českého sportu bagatelizovat a
odvádět pozornost jinam. Pod záminkou
„rozděl a panuj“ jsem v poslední době
konfrontován s názorem, že mezi svazy,
sportovními kluby a jednotami „zuří“ válka o
přerozdělování veřejných peněz do sportu.
Nejviditelnější z článků otiskly 21. srpna na
titulní straně Lidových noviny pod názvem
„Odřízneme sportovní svazy od peněz, plánuje
Holeček“.
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Vytváření iluzí o neexistujících sporech je
zastírání skutečného stavu věcí. Primární
problém
totiž
v této
době
spočívá
v katastrofálním
nedostatku
finančních
prostředků v českém sportu, jak se budou
peníze rozdělovat je až další krok. Peníze
chybí na centrální i ve srovnatelné míře lokální
úrovni. Nechci vypočítávat, o kolik by měl být
rozpočet sportu navýšen, ale jisté je, že
schválené zvýšení z tří na tři a půl miliardy
situaci ve sportu nijak výrazně nepomůže. Tím
se akorát zhruba vrátíme na rozpočet z roku
2014. V době, kdy česká ekonomika zažívá
nebývalý růst, kdy vláda přijme neuvěřitelných
12 000 nových státních zaměstnanců, se
zbídačelý rozpočet českého sportu neposune
ani o píď.
Pro český sport je v současnosti důležité
nenechat se vtáhnout do diskuzí nad
způsobem dělení rozpočtu, nýbrž a přednostně
o jeho skutečné výši! Pokud mluvím o
rozpočtu, mám na mysli jak státní rozpočet, tak
rozpočty všech čtrnácti krajů a všech 6250
měst a obcí v České republice. Zároveň je
potřeba rozdělit a definitivně ukotvit, kdo bude
zastupovat zájmy sportu na jednotlivých
úrovních. Na centrální úrovni je to ČOV, na
úrovni krajů ČUS a Česká obec sokolská.
Největší práci je nutné odvést na úrovni měst a
obcí, kde je sport postaven na místních
sportovních
klubech
a
tělovýchovných
jednotách.
Pevně proto věřím, že stát svůj úkol plynoucí
z koaliční smlouvy – postupně zajistit sportu
vícezdrojové financování ze státního rozpočtu,
rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů
– splní.
Váš
Jiří Kejval
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AKTIVITY PŘEDSEDY
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Kateřina Valachová na příští rok vyhradila 3,5
miliard Kč na podporu sportu. Jiří Kejval
s ministryní zároveň jedná o dalším navýšení
státní podpory na příští období.
Systém pro jednotný registr sportovců je již
hotový a připravený k převzetí ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které by
podle něj mělo začít vypočítávat státní
podporu. Ještě se s Úřadem na ochranu
osobních údajů dojednává způsob nakládání a
zabezpečení osobních údajů.
Za
přítomnosti
předsedy
Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka se
Jiří
Kejval
setkal
s Liou
Jen-tung,
vicepremiérkou vlády Čínské lidové republiky.
Tématem jednání byla vzájemná spolupráce,
přičemž česká strana nabízí Číně, kde se
budou za sedm let konat zimní olympijské hry,
své bohaté zkušenosti s pořádáním zimních
sportovních akcí.
S generálním ředitelem České televize
Petrem Dvořákem probíral Jiří Kejval koncept
sportovního televizního vysílání pro členy
Evropské vysílací unie (EBU). Petr Dvořák je
od prosince 2014 členem výkonného výboru
EBU. Primárním úkolem EBU je hájit zájmy
veřejnoprávních médií v Evropě.
Magistrát hl. města Prahy informoval ČOV o
přípravách konceptu Evropského hlavního
města sportu. Tento titul, který od roku 2001
uděluje
European
Capitals
of
Sport
Association, byl české metropoli přidělen pro
rok 2016. ČOV zvažuje začlenění některých
aktivit do plánovaných akcí.
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
Jiří Kejval a předseda Komise zahraničních
vztahů Roman Kumpošt se zúčastnili
zasedání Mezinárodního olympijského výboru
v Kuala Lumpuru. Kromě volby pořadatele
zimních olympijských her v roce 2022 byla
hlavním tématem shromáždění marketingová
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strategie
olympijského
hnutí.
Ve
své
přednášce se jí detailně věnoval zakladatel a
generální
ředitel
největšího
světového
komunikačního holdingu WPP Martin Sorrell.
Ve své řeči zdůraznil zejména připravovaný
internetový olympijský kanál, jímž MOV
reaguje na rychlý vývoj a atraktivitu digitálních
médií pro mladou generaci. Centrální
„olympijská televize“ bude fungovat i
regionálně v jednotlivých zemích, přičemž
pilotní projekt bude spuštěn v České republice.
Do systému chce v první fázi MOV investovat
500 milionů USD.
Záznam přednášky Martina Sorrella najdete
ZDE.
Volba pořadatele druhých Evropských her
proběhne v české metropoli

V Praze během listopadového Valného
shromáždění Evropských olympijský výborů,
asociace
sdružující
padesát
národních
olympijských výborů starého kontinentu,
proběhne
volba
pořadatele
druhých
Evropských her v roce 2019. Jejich premiéru
hostilo letos v červnu ázerbájdžánské Baku. O
tom, že volba proběhne v české metropoli,
informovalo na jednání v Římě vedení
Evropských
olympijských
výborů,
jimž
předsedá Ir Patrick Hickey.
EYOF 2021 chtějí pořádat tři města
Tři města oznámila zájem o pořádání
Evropského olympijského festivalu mládeže
(EYOF) v roce 2021. Slovenské Košice a
španělská Vitoria chtějí organizovat letní
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variantu, finské Vuokatti zimní. Všichni zájemci
musí do 1. listopadu prezentovat své žádosti
před
hodnotící
komisí
Evropských
olympijských výborů.
Veronika Zemanová absolvovala MEMOS
Projektová manažerka
Českého olympijského
výboru
Veronika
Zemanová (na fotografii
s předsedou
Mezinárodního
olympijského
výboru
Thomasem Bachem)
úspěšně
dokončila
studia
MEMOS,
Executive Masters in
Sports
Organisation
Management při MOV. Její absolventská práce
založená na projektu Sazka Olympijský
víceboj, který manažersky řídí.
Most, Evropské město sportu 2015
Generální sekretář ČOV Petr Graclík
a předsedkyně Komise rovných příležitostí
ČOV Naďa Knorre se setkali se zástupci
města Most, které se tento rok může chlubit
titulem Evropské město sportu. Primátor města
Jan Paparega a tajemník Komise sportu a
tělovýchovy Petr Šmídl prezentovali podporu
sportu v severočeském městě i plány na jeho
sportovní rozvoj. „Kromě dobré nabídky
sportovišť investuje Most do sportu i značnou
částku z rozpočtu města,“ hodnotil Graclík.
Titul Evropské město sportu se uděluje podle
počtu obyvatel ve třech kategoriích: Capitals –
města s více než 499 999 obyvatel, Cities –
města od 25 000 do 499 999 obyvatel a Towns
– města s méně než 25 000 obyvatel.
Více informací o Mostu – Evropském městu
sportu 2015 najdete ZDE.
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OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY
Hry XXXI. olympiády začnou
za
necelý
rok
v brazilském Riu de Janeiro.
Český olympijský výbor by byl
spokojený se stotřicetičlennou
výpravou, což je obdobný
počet reprezentantů jako před
třemi lety v britské metropoli.
V polovině září 2015 má Česká republika 42
účastnických míst. Finální podoba výpravy
bude známá v červenci příštího roku.

Olympiáda v roce 2022 v Pekingu
Členové Mezinárodního olympijského výboru
zvolili na zasedání v Kuala Lumpuru za
pořadatele zimních olympijských her v roce
2022 Peking, který podpořilo 44 delegátů.
Čínské
metropoli
dali
přednost
před
kazašským Almaty, jež dostalo 40 hlasů. Pro
Peking půjde už o druhé pořadatelství
sportovního svátku během pouhých čtrnácti let,
v roce 2008 hostil letní hry. Stane se tak
prvním městem v historii, které přivítá zimní i
letní olympijské hry. Peking hodlá využít část
areálů, které vznikly pro letní olympijské hry
v roce 2008.

Slavné
Ptačí
hnízdo
opět
ožije
při
zahajovacích a závěrečných ceremoniálech.
Přímo ve městě budou mít své disciplíny
například krasobruslaři, rychlobruslaři nebo
hokejisté. „Sněhové“ sporty se budou konat
ve 180 kilometrů vzdálené městské prefektuře
Čang-ťia–kchou. Brzy se začne s výstavbou
rychlodráhy, díky níž by měly vlaky vzdálenost
urazit za 50 minut.
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Češi přivezli sedm kovů z Evropských her

na níž najdete všechny výsledky českých
reprezentantů, články, fotografie a videa.

AKCE MLÁDEŽE
Olympiádu dětí a mládeže uvidí v roce 2017
Jihomoravský kraj

Z premiérových Evropských her v Baku, kde se
v sedmnácti dnech soutěžilo ve dvaceti
sportech a rozdáno bylo celkem 253 sad
medailí, přivezla česká výprava sedm cenných
kovů (0-2-5). Zasloužili se o ně v rychlostní
kanoistice Martin Fuksa, v judu Lukáš
Krpálek, ve stolním tenisu družstvo ve složení
Iveta Vacenovská, Hana Matelová, Renata
Štrbíková, v silniční cyklistice Petr Vakoč,
v plážovém volejbalu Jan Hadrava, Přemysl
Kubala a v bikrosu Aneta Hladíková. „Mám
radost z toho, že rok před Riem vezeme
úspěchy z olympijských disciplín,“ řekl
sportovní ředitel ČOV a šéf misí Martin
Doktor. Veškeré materiály jsou k dispozici na
stránkách www.olympic.cz/baku.
Sedm
medailí
také
z Evropského
olympijského festivalu v Tbilisi
Evropská „olympiáda“ mládeže od 14 do 18 let
v Gruzii dopadla pro českou výpravu úspěšně,
naši sportovci si odvezli o dva cenné kovy víc
než před dvěma lety z EYOF v Utrechtu.
Přidali navíc několik umístění pod stupni
vítězů. Zlato vybojovala tenistka Lucie
Kaňková a basketbalový tým. Ze stříbra se
radovali sprinteři Anna Kerbachová a Matěj
Krsek, kteří uspěli na trati 200 m, další medaili
v atletice navíc přidala bronzová tyčkařka
Amálie Švábíková. Stejně úspěšní byli i
tenisté Evžen Holiš a Tomáš Macháč v deblu
a judistka Markéta Paulusová v kategorii nad
70 kg. Pro festival připravil ČOV vlastní
zpravodajskou stránku www.olympic.cz/tbilisi,
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Výkonný výbor Českého olympijského výboru
vybral pořadatele letní Olympiády dětí a
mládeže 2017. Největší multisportovní akci
v Česku uspořádá Jihomoravský kraj, hry
proběhnou v Brně. To ve velmi vyrovnaném
souboji těsně předčilo svého soupeře
z nejužšího výběru kandidátů, Prahu. „Bylo
vidět, že vůle kraje i města Brno pořádat hry je
opravdu
velká. Jihomoravané předložili
detailně propracovaný projekt, který vynikal
zejména kompaktností her. Kromě olympijské
vesnice bude i většina sportovišť v docházkové
vzdálenosti. Sportovci budou pohromadě,
budou si navzájem fandit a atmosféru her to
ještě umocní,“ věří místopředseda ČOV Filip
Šuman. Brno a Jihomoravský kraj navíc mají
s pořádáním her zkušenosti. Olympiádu dětí a
mládeže hostily již v roce 2005. V červnu 2017
by se mělo v Brně soutěžit ve více než 20
sportech a celkově půjde o jedny z největších
her. Brno bude totiž hostit přes 4700
účastníků, což je téměř polovina velkých
olympijských her.
Rekordní Plzeň 2015

Na Olympiádě dětí a mládeže 2015 se
v Plzeňském kraji představilo 2299 sportovců a
celkový počet akreditovaných účastníků dosáhl
4300 osob. Dětská olympiáda zaznamenala i
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dramatické zvýšení mediálního zájmu. Přímo
v dějišti her působilo 67 akreditovaných
novinářů. Nový web s výsledkovým a
akreditačním modulem za 4 dny her překonal
hranici 100 tisíc návštěv. ODM se účastnilo 10
olympijských vítězů a tvářemi se stali například
fotbalista Petr Čech, házenkář Filip Jícha či
střelkyně Kateřina Emmons.
Příští Olympiáda dětí a mládeže proběhne
v lednu 2016 v Ústeckém kraji, kde se
uskuteční soutěže v osmi zimních sportech a
dvou doplňkových disciplínách.
SLOŽKY ČOV
Česká olympijská akademie
Cena Jiřího Kössla při Sportfilmu Liberec
Ve dnech 31. srpna až 2. září 2015 zasedala
v Heřmanicích v Podještědí porota XVIII.
ročníku festivalu sportovních filmů Sportfilm
Liberec, který se koná pod patronací Českého
olympijského výboru. Vlastní festival proběhne
od 29. září do 1. října v libereckém kině
Varšava a bude zakončen slavnostním
vyhlášením výsledků. Česká olympijská
akademie pravidelně uděluje na návrh poroty
Cenu Jiřího Kössla, prvního předsedy ČOA a
spoluzakladatele festivalu, a to osobnosti nebo
filmu, které výrazně propagují olympijské
myšlenky.
Umění a sport na olympijských hrách
Ve dnech 18. až 20. září 2015 pořádá Česká
olympijská akademie ve spolupráci se
Slovenskou olympijskou akademií seminář na
téma „Umění a sport, umělecké soutěže na
olympijských hrách“. Cílem setkání ve
Vizovicích je zmapovat, jak jednotlivé oblasti
umění ztvárňovaly téma sportu a jak se tyto
obory podílely na olympijských hrách v antice i
moderní době.
Český klub fair play
Ocenění pro mladé hokejisty
Situace, které by měly být příkladem pro další
generace, začal Český klub fair play spolu
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s Českým svazem ledního hokeje oceňovat
dvěma trofejemi: Cenou Oldřicha Machače za
příkladný čin pro jednotlivce a Cenou fair play
pro tým, jenž si v sezoně připíše nejméně
trestných minut. Obě ocenění jsou určena
extraligovým soutěžím mládežnické kategorie
(dorost mladší, dorost starší a junioři).
V uplynulé sezóně byla pilotně udělena pouze
první trofej. Cenu Oldřicha Machače získal
dorostenecký brankář z HC Karlovy Vary
Ondřej Kuchař, jemuž bude plaketa předána
v první
přestávce
vybraného
domácího
mezistátního utkání české reprezentace. Na
tento zápas bude pozván celý karlovarský tým.
Pro nadcházející sezónu 2015/2016 budou
vypsány již obě části:


Cenu
Oldřich
Machače
získá
jednotlivec na základě došlých návrhů.



Nejslušnější tým bude v kompletním
složení pozván na utkání Memoriálu
Ivana Hlinky v Břeclavi.

Patrik Spěšný oceněn Evropským hnutím
fair play
Juniorský hokejista Patrik Spěšný, jehož letos
odměnil Český klub fair play za upozornění na
pokus o manipulaci výsledku, získal cenu
„Flame“ Evropského hnutí fair play. Ocenění je
určeno sportovcům do osmnácti let za
mimořádně příkladný čin.

KOMISE ČOV
Ekonomická komise
Ve druhém letošním čtvrtletí obdržel Český
olympijský výbor 121,6 milionů Kč od
provozovatelů loterií a kurzových sázek na
podporu sportu mládeže a zdravého životního
stylu. Společně se zůstatkem z prvního
kvartálu ČOV sportovním organizacím a na
dlouhodobé projekty dělí 122,3 miliony korun.
„Za první dvě čtvrtletí tohoto roku získal český
sport z loterií více než 246 milionů, což
jednotlivým svazům do budoucna výrazně
pomůže budovat širší základnu šikovných dětí.
Významně tomu napomáhá i fakt, že čerpat
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tyto
prostředky
mohou
organizace
v průběhu tří let,“ zdůraznil místopředseda
ČOV Libor Varhaník.
Přehled příspěvků provozovatelů loterií a
kurzových sázek a dělení splátek mezi
příjemce najdete ZDE.

kolekce pro české sportovce byly celosvětově
hodnoceny jako jedny z nejlepších.
Komise zahraničních vztahů
Informační seminář v Bruselu

Platná Pravidla pro čerpání finančních
příspěvků z prostředků darovaných Českému
olympijskému výboru ze strany loterijních
společností
jsou
k
dispozici
na

www.olympic.cz/financovanisportu.

Komise sportovců
Mezinárodní
řešení
antidopingových komisařů

postupů

Komise sportovců vedená Petrem Koukalem
chce v návaznosti na stížnost atletky Zuzany
Hejnové na postup některých antidopingových
komisařů realizovat projekt, který by tuto
problematiku pomohl řešit na mezinárodní
úrovni. Projekt je ve fázi příprav koncepce,
kterou konzultoval předseda ČOV Jiří Kejval
se zástupci Světové antidopingové agentury
(WADA).
Kolekce pro Rio
Členové Komise sportovců se podílejí na
finálních přípravách olympijské kolekce pro Rio
2016, jejíž motiv bude na podzim představen
veřejnosti. Kolekci pro Český olympijský tým
šije stejně jako pro Londýn 2012 a Soči 2014
česká společnost Alpine Pro. Obě předchozí

6

V kanceláři Evropských olympijských výborů
(EOV) v Belgii proběhl informační seminář pro
zástupce českých organizací a institucí
v Bruselu věnovaný tématu ČOV a EU. Cílem
setkání
bylo
seznámit
účastníky
s problematikou
sportovní
politiky
EU,
představit aktivity ČOV a také probrat možnosti
budoucí spolupráce. Úvodní slovo ředitele
kanceláře Folkera Hellmunda vyslechli
poslankyně EP Michaela Šojdrová, členové
Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci
českých krajů i představitelé nevládního
sektoru. Jana Janotová, zástupkyně ČOV
v EU kanceláři EOV, představila strukturu a
činnost kanceláře a nastínila problematiku
sportovní politiky EU. Pozornost přítomných se
zaměřila na otázku financování sportu z fondů
EU, a to zejména z programu Erasmus+ a
strukturálních fondů. Z výčtu projektů ČOV
zaujal
hlavně
rozbor
výstupů
Sazka
Olympijského víceboje.
Komise neolympijských sportů
Premiéra Semináře neolympijského sportu
Zástupci čtyřiceti sportovních svazů se
zúčastnili úvodního semináře neolympijského
sportu. Na půdě České národní banky se
vůbec poprvé v historii českého olympijského
hnutí sešli zástupci sportovních organizací,
jejichž sport v současné chvíli nepatří na
program olympijských her. Mezi přednášejícími
byli předseda ČOV Jiří Kejval, předseda
Komise zahraničních vztahů Roman Kumpošt
a předseda Komise neolympijských sportů
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Filip Šuman. Hlavním tématem semináře byl
politický dopad nové strategie MOV „Agendy
2020“ na neolympijské sporty. Roman
Kumpošt avizoval, jakým směrem se ČOV
ubírá a jaké kroky je potřeba učinit, aby sport
získal svou mezinárodní váhu. S tématem
„Cesta pro svazy na program ČT sport“
vystoupil ředitel programu ČT sport Jiří
Ponikelský, který vyzval zástupce svazů
k osobní spolupráci.
Průběh semináře zpestřily příspěvky zástupců
Komise neolympijských sportů, kteří tak
předaly své zkušenosti z manažerské praxe
(Gabriel
Waage,
Ivan
Matějů,
Eva
Bartůňková, František Nejedlo). V závěru
semináře proběhla diskuze ve skupinách na
téma „Sportovní svazy postavené na
dobrovolnících“, jejímž cílem byla vzájemná
výměna zkušeností.
Komise rovných příležitostí ve sportu
Coaching žen ve sportovním prostředí

Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV
vedená
předsedkyní
Naďou
Knorre
uspořádala během druhého zářijového víkendu
v rámci premiérového Evropského týdne
sportu vyhlášeného Evropskou komisí seminář
„Coaching žen ve sportovním prostředí“.
V Černickém zámečku u Bechyně se čtyřicet
účastnic postupně seznámilo se základními
tématy zvládání trémy a stresu, základy
typologie a praktickými ukázkami prosazování
se v pracovním procesu. Způsoby vedení a
řízení kolektivu lektorsky převzala Olga
Šípková, coaching vedl Vratislav Svatoň.
Cílem semináře bylo dát účastnicím rady, jak
se
výrazněji
zapojit
do
řídících
a
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rozhodovacích pozic v českých sportovních
organizacích.
Ladies Cup 2015
Na konci srpna Komise rovných příležitostí ve
sportu organizovala v golfovém areálu
Bechyně další ročník tradiční akce Golfový den
pro ženy. Přes šedesát hráček a hráčů
absolvovalo golfový turnaj i akademii pro
začátečníky, program byl doplněn relaxačním
odpolednem a společenským programem.
Dámská jízda pod plachtami podruhé
Areál TJ Lodní sporty Brno u Brněnské
přehrady hostil druhý ročník Dámské jízdy pod
plachtami. Networkingového setkání žen
působících v oblasti sportu se zúčastnilo přes
třicet dam, mezi nimi i vrcholové sportovkyně
jako
jachtařka
Markéta
Audyová,
krasobruslařka
Eliška
Březinová nebo
akvabela Alžběta Dufková. „Zájem aktivních
žen, trenérek nebo sportovních manažerek byl
i tentokrát velký. A to se letos omluvily
sportovkyně, které odjely na Evropské hry do
Baku, nebo ty, které čerstvě plní mateřské
povinnosti,“ řekla tajemnice lodních sportů
Kateřina Fantová, která akci ve spolupráci
s Komisí rovných příležitostí ve sportu
pořádala.

Účastnice se při společné debatě shodly, že
skloubení
sportu
a
pracovní
kariéry
s mateřstvím je možné v případě podpory
partnera i nejbližší rodiny. Příkladem je přístup
jachtařky Veroniky Kozelské-Fenclové, která
jako první z českých sportovců zajistila
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účastnické místo pro olympijské hry v Riu
v době, kdy pečuje o dvouletého syna. Po
diskusi dámy absolvovaly vyjížďku na
plachetnicích a na
závěr
příjemného
odpoledne sledovaly ohňostroj z programu
Ignis Brunensis.
ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY
Finále OVOV s podporou legendární Věry
Čáslavské
Počtvrté v řadě vyhrál třináctiletý talentovaný
atlet Tomáš Kratochvíl ze Základní školy
Školní Kaplice republikové finále Odznaku
Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV),
jehož organizaci letos poprvé převzal Český
olympijský výbor.

Famózní výkon předvedla vítězka kategorie
čtrnáctiletých dívek Dominika Roztočilová
z Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech, když
zvládla během dvou minut 141 kliků. Nejvyšší
bodový součet v historii OVOV – 10 023 bodů
– si připsal patnáctiletý Radim Kuřina. Žák ze
ZŠ Uherské Hradiště Sportovní je nyní již
trojnásobným vítězem republikového finále,
jehož se 11. a 12. září na Julisce zúčastnilo
641 školáků ze 170 českých škol i z Maďarska,
Polska a Slovenska. Podpořit je přišly desítky
olympioniků včetně sedminásobné olympijské
vítězky Věry Čáslavské. „Vidím tu spoustu
talentů. Nebude dlouho trvat a někteří z nich
budou stát na stupních vítězů na mistrovství
Evropy, světa nebo na olympiádě,“ řekl
zakladatel
projektu
Robert
Změlík.
„S Romanem Šebrlem jsme ve školním věku
zažili odznak zdatnosti a to nás vedlo nejen
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k desetiboji, ale ke konceptu sbírání odznaků a
zlepšování se. Když se někdo zlepšuje, tak ho
to motivuje. Má potom chuť sportovat. A sport
opravdu formuje.“
Vedle vlastního soutěžení mohly děti
vyzkoušet například mini stolní tenis nebo se
naučit triky s footbagem. A hlavně měly
příležitost setkat se s osmi desítkami
olympioniků, mezi nimiž nechyběli například
olympijští medailisté Jiří Adam, Roman
Šebrle, Imrich Bugár, Adolfina Tačová, Věra
Růžičková, Jiří Daler, Vítězslav Mácha,
Šárka Kašpárková nebo Oldřich a Pavel
Svojanovští a řada dalších osobností.

Republikové finále by se neobešlo bez pomoci
armády a policie, vojáci fungují jako rozhodčí,
policisté vedou jednotlivé týmy. Vrcholná akce
Evropského týdne sportu v rámci kampaně
Evropské komise #BeActive, jejímž cílem je
přitáhnout Evropany ke sportu, završila
uplynulý ročník OVOV. Do toho dalšího se
však školy mohou hlásit od 15. září, kdy
odstartoval nový ročník Sazka Olympijského
víceboje, do nějž OVOV patří. Přihlásit se
můžete ZDE.
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Mentální trénink pro olympijské naděje

Český olympijský výbor uspořádal pro členy
projektu
McDonald’s
Olympic
Hopefuls
workshop s trenérem a mentálním koučem
Mariánem Jelínkem, jehož praktické rady si
vyslechli například biatlonistka Veronika
Vítková, jachtařka Markéta Audyová, kajakář
Tomáš Veselý či medailisté z mládežnických
olympijských her veslař Miroslav Jech,
kanoista Kryštof Hájek nebo sdruženář
Tomáš Portyk. Projekt má za cíl vytvořit
mladým talentovaným sportovcům lepší
podmínky pro jejich prosazení se mezi
světovou elitou. Vedle finanční pomoci
sportovcům nabízí také odborné semináře a
konzultace. Více o projektu najdete na
www.olympijskenadeje.cz

Do projektu se zapojí moderní pětibojař David
Svoboda, vodní slalomář Vavřinec Hradilek,
tenistka Lucie Šafářová, kanoista Josef
Dostál,
plavkyně
Simona
Baumrtová,
chodkyně Anežka Drahotová, judista Lukáš
Krpálek a šermíř Alexander Choupenitch
(oba posledně jmenovaní na fotografii výše).
Zástupcem paralympijského sportu bude
handicapovaný cyklista Jiří Ježek.
T-Mobile Olympijský běh obnovil tradici
živého startu

Olympijský rok s Českým rozhlasem
Český rozhlas Radiožurnál a ČOV zahájily
projekt Olympijský rok. V časosběrných
dokumentech a seriálech bude postupně
představeno osm sportovců, kteří by měli
reprezentovat Česko na letních olympijských
hrách v brazilském Riu. Radiožurnál se v rámci
projektu zaměří kromě závodů i na faktory,
které o úspěchu sportovce rozhodují, jako jsou
psychické rozpoložení, kvalita přípravy,
rodinné zázemí, partneři, manažeři a trenéři.
Redaktoři Českého rozhlasu proto budou
natáčet též u sportovců doma či ve škole.
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Přes 25 tisíc Čechů se u příležitosti oslav
založení Mezinárodního olympijského výboru
vydalo na různé tratě T-Mobile Olympijského
běhu, do něhož se na rozličných místech
zapojili také běžci přes individuální výzvu
v aplikaci Endomondo. Všech 23 závodů v ČR
přesně v 18:00 hodin odstartovali v éteru
nejposlouchanější veřejnoprávní rozhlasové
stanice Radiožurnálu její šéfredaktor Jan
Pokorný, sprinter Pavel Maslák a předseda
ČOV Jiří Kejval. Pořadatelé tak navázali na
tradici, kterou už v roce 1987 načal Emil
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Zátopek, jenž se role startéra ujal při prvním
Olympijském běhu v Československu.
Běžci svými výkony podpořili také charitu. Část
startovného putuje na činnost České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Sazka Olympijský víceboj pomohl dětem
zlepšit se i najít vhodné sporty

ukázalo, že se žáci během školního roku
reálně zlepšili ve čtyřech z osmi disciplín, které
testují běžeckou vytrvalost, silovou vytrvalost,
rovnováhu a ohebnost.
Olympijský park Rio 2016
Tým marketingového ředitele ČOV Marka
Tesaře jedná se čtyřmi městy ohledně
partnerství pro přípravu Olympijského parku při
OH 2016. Předseda ČOV Jiří Kejval byl navíc
zvolen do Marketingové komise MOV a
Komise pro marketing a nové finanční zdroje
ANOC (Asociace národních olympijských
výborů). Česká republika bude koordinovat
vznik Národních olympijských parků, které by
mohly vyrůst v Rakousku, Francii a Velké
Británii.
Coca-Cola Cup 2016 otevírá registrace

Téměř 87 tisíc dětí získalo v rámci Sazka
Olympijského víceboje na konci minulého
školního roku sportovní vysvědčení. Díky
analýze sportovních předpokladů se děti
dozvěděly, jaký je jejich pohybový typ a které
sporty by jim mohly nejlépe jít. Prostřednictvím
unikátního kódu mohly spolu s rodiči na webu
www.sportvokoli.cz zjistit, kde se ve svém
okolí mohou věnovat nejen doporučeným
sportům. „Analýzy sportovních předpokladů
přichystáme pro děti i v dalších ročnících
víceboje. Věřím, že to bude dobrý důvod pro
další školy, aby se do projektu také zapojily,“
řekl Jiří Kejval, předseda ČOV, který nechyběl
u předávání cen nejaktivnějším školám
projektu.
Sazka Olympijský víceboj zahájil
školní rok

další

Druhý ročník Sazka Olympijského víceboje
odstartoval v úterý 15. září, učitelům ulehčí
administrativu tím, že se disciplíny budou plnit
pouze jednou během školního roku. Úpravou
prošel web, na děti čekají soutěže se
sportovními svazy a další novinky, stejně jako
analýzy výsledků disciplín. Při porovnání
průměrných výkonů dětí za uplynulý ročník se
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V pondělí 24. 8. 2015 se otevřely registrace
pro týmy do již 13. ročníku Coca-Cola Cupu.
Přihlásit se mohou žáci a žačky druhého
stupně ZŠ a studenti prvních až čtvrtých
ročníků z víceletých gymnázií. Stejně jako
v předchozích ročnících čeká na vítězný dívčí
a chlapecký tým mimořádná výhra –
exkluzivní fotbalový zážitek. V minulosti se
vítězné týmy podívaly na londýnské olympijské
finále ve fotbale nebo trénovaly v italském
Turíně s trenéry Juventusu. Turnaje se
pravidelně účastní mnoho velmi zdatných
týmů, pořadatelé proto kromě absolutních
vítězů odmění i vítěze regionálních, krajských
a celostátních kol. Navíc i letos v každém kole
proběhne na facebooku fotosoutěž a jeden
z hráčů a hráček a jeden z trenérů a trenérek
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získá zajímavou cenu. Ročník také zpestří
novinka určená žákyním zúčastněných škol –
mají šanci se protančit jako doprovodné
tanečnice a roztleskávačky až na Superfinále.
Více informací včetně registrací najdete na
www.skolskypohar.cz

Lipno Sport Fest
Na hřišti FC Vltava Loučovice se v rámci
letošního Lipno Sport Festu odehrál fotbalový
turnaj pod hlavičkou ČOV. Slavnostního
výkopu se ujala patronka akce a olympijská
vítězka
v běhu
na
lyžích
Kateřina
Neumannová. Turnaje se zúčastnilo pět týmů:
FC Lipno, FK Dynamo Vyšší Brod a domácí
FC Vltava Loučovice doplnily pražské výběry
z ČOV a Českých Aerolinií. Právě tým ČSA se
i přes dopravní komplikace a pozdní příjezd
stal historicky prvním vítězem turnaje, který má
ambice stát se každoročně tradičním setkáním
amatérských týmů z celé republiky. Premiérový
ročníky turnaje se dočkal velkého zájmu
místních fanoušků. I při absenci rozhodčích se
všichni aktéři drželi zásad fair play.

883 150 korun ve prospěch nadace vynesla
charitativní akce P&G. Na podporu dětského
sportu směřovalo v období od 3. 6. do 21. 7.
2015 jedno procento z ceny každého
prodaného výrobku značky P&G v obchodech
Tesco. „Aby děti nepřicházely o nadšení a
radost ze sportu jen kvůli nedostatku
finančních prostředků, uspořádal Procter
& Gamble charitativní akci na podporu České
olympijské
nadace,“ říká Juraj
Králik,
manažer korporátní komunikace Procter
& Gamble.

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

Děkujeme společnostem Procter & Gamble a
Tesco za podporu.

Díky nadaci už sportuje bezmála 800 kluků
a holek

Pomozte dětem sportovat přes DMS

Česká olympijská nadace rozdělila mezi
dalších 42 dívek a chlapců téměř 250 tisíc
korun. Jubilejního desátého zasedání nadace
se zúčastnili předseda ČOV Jiří Kejval i
prezident ČON Jan Železný. Od svého
založení v prosinci 2012 již nadace, jejímiž
patrony jsou olympijští medailisté, podpořila
finančně 779 mladých sportovců ze sociálně
slabších rodin nebo dětských domovů
Společnost Procter & Gamble finančně
podpořila nadaci
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Mladým sportovcům můžete pomáhat také
přes dárcovské zprávy, tzv. DMS. Stačí zaslat
z mobilního telefonu SMS ve tvaru DMS CON
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč,
příjemce získá 28,50 Kč. Přispívat lze také
pravidelně po dobu jednoho roku. Na základě
SMS ve tvaru DMS ROK CON na číslo 87 777
bude automaticky jednou za měsíc odečtena
částka ve výši 30 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz
Více o nadaci najdete zde.
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CHYSTANÉ AKCE ČOV
6. 10., setkání s ministryní školství, mládeže
a tělovýchovy ČR pro sportovní svazy a
zástupce sportovního prostředí, Tyršův
dům, Praha
8. 10., představení projektu Olympijských
parků 2016, Praha
Říjen, představení olympijského motivu pro
OH 2016
Říjen, podpis přihlášky k účasti České
republiky na Hrách XXXI. olympiády, Hrad,
Praha
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