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 Hrdost a radost: Zátopkova 

sezona začíná 

 

Milí sportovní přátelé,  

je za námi rok, který na mezinárodní úrovni 

významně posunul vnímání českého sportu  

i Českého olympijského výboru o mílové kroky 

dopředu. Chci poděkovat všem organizátorům, 

že ke své práci přistupují s takovým 

nasazením, že se české sportovní události 

v očích fanoušků, mezinárodních svazů  

i sportovců samotných řadí mezi ty nejlepší. 

S tím ve velké míře souvisí také zatím 

nejviditelnější úspěch zahraniční politiky ČOV, 

jejímž vrcholem se po dvou letech intenzivního  

úsilí stalo 44. valné shromáždění Evropských 

olympijských výborů. V Praze se vůbec poprvé 

hovořilo o klíčových konceptech světového 

sportu nejen pro tento rok. Je to důkaz, že ve 

vodách sportovní diplomacie se Češi umí 

dobře pohybovat.      

Letos nás čekají pestré a na události bohaté 

měsíce, během nichž nás bude povzbuzovat 

Zátopkovo heslo: „Když nemůžeš, přidej!“. 

Odkaz fenomenálního sportovce bude tou 

nejlepší motivací pro českou výpravu, na 

kterou v srpnu čeká výzva z nejobtížnějších –  

navázat na výkony z Londýna 2012. Věřím, že 

nejen olympijské hry v Riu, ale také Olympiáda 

dětí a mládeže v Ústeckém kraji anebo 

Olympijské hry mládeže v Lillehammeru budou 

fanoušky bavit. Přeji si, aby česká veřejnost  

a zejména mladá generace brala sport jako 

přirozenou součást kvalitního života, aby 

politická reprezentace a odborná veřejnost 

chápaly sport jako jednu z nejlepších cest, jak 

šířit dobré jméno naší země v zahraničí, 

abychom všichni mohli být hrdí, že jsme 

z České republiky.  

Váš  

Jiří Kejval  

AKTIVITY PŘEDSEDY   

Poslanecká sněmovna přesunula 250 milionů 

korun ze státního rozpočtu původně určených 

na obsluhu státního dluhu na podporu sportu 

v obcích, městech a krajích. Celkově tak bude 

MŠMT v rámci programů určených na sport 

letos rozdělovat 3,75 miliardy korun.   

Novela zákona o podpoře sportu prošla 

v polovině prosince 2015 prvním čtením ve 

Sněmovně. Návrh zákona teď projedná 

v obecné a následně podrobné rozpravě Výbor 

pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu. 

Předseda ČOV se soukromě sešel s 

Thomasem Bachem na začátku loňského 

listopadu. Předseda MOV se pak ve 

společnosti Jiřího Kejvala, generálního 

sekretáře ČOV Petra Graclíka  

a šéfa Zahraniční komise ČOV Romana 

Kumpošta setkal u příležitosti 44. valného 

shromáždění Evropských olympijských výborů 

na Pražském hradě s prezidentem ČR 

Milošem Zemanem, který vyslovil podporu 

českému kandidátovi do mezinárodních 

struktur MOV. 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Hejtman Jihočeského kraje (JčK) Jiří Zimola a 

předseda ČOV Jiří Kejval stvrdili podpisem 

smlouvu o spolupráci mezi JčK a ČOV na 

organizování olympijského parku v Lipně nad 

Vltavou. Ten bude vrcholem celoročního 

projektu Jižní Čechy olympijské. Návštěvníci si 

budou moci během olympijských her v Riu de 

Janeiro vyzkoušet na břehu Lipenské přehrady 

různé sporty, fandit a setkat se i s našimi 

reprezentanty. „Díky krajskému projektu  

a spolupráci s ČOV budou moci všichni 

Jihočeši zažít skvělou olympijskou atmosféru 

po celém kraji po celý rok,“ uvedl Zimola. 

Hejtman si od projektu slibuje jak posílení 

ekonomiky regionu, tak zapojení lidí do 

aktivního sportování. 

Více informací o projektu Jižní Čechy 

olympijské: www.jiznicechyolympijske.cz          
a o olympijském parku na 

Lipně: www.olympijskeparky.cz. 

 

Jiří Kejval, marketingový ředitel ČOV Marek 

Tesař a generální ředitel České televize Petr 

Dvořák se v Madridu zúčastnili prezentace 

internetového olympijského kanálu, který MOV 

spustí již letos. Jedním z bodů jednání byla 

také budoucnost vysílání olympijských her na 

obrazovkách České televize.     

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE   

Pražské valné shromáždění EOV přineslo 

zásadní světová prohlášení  

Průlomové prohlášení Thomase Bacha, 

předsedy Mezinárodního olympijského výboru, 

k dopingové kauze ruských atletů, představení 

myšlenky Olympijských parků jako možnosti 

maximalizovat vliv olympijských her a také 

organizační úspěch Českého olympijského 

výboru přineslo 44. valné shromáždění 

Evropských olympijských výborů, které 

probíhalo po šestnácti letech v Praze. 

„Konference měla všechno: skvělé účastníky  

i zásadní návrhy," uvedl Jiří Kejval, předseda 

Českého olympijského výboru. Patrick 

Hickey, předseda Evropských olympijských 

výborů, na závěr zasedání prohlásil: „Chtěl 

bych poděkovat Českému olympijskému 

výboru za absolutně znamenitě zorganizované 

zasedání. Přijet do Prahy, které je proslulá 

svou pohostinností, bylo opravdovým 

bonusem, bylo to zde legendární.“  

 

„Český olympijský výbor se chce velmi aktivně 

věnovat zahraniční politice a navázat na 

dlouholetý odkaz Jiřího Gutha–Jarkovského, 

spoluzakladatele Mezinárodního olympijského 

výboru,” řekl generální sekretář ČOV Petr 

Graclík. Předseda Mezinárodní komise 

ČOV Roman Kumpošt dodal: „Za největší 

úspěch zahraniční politiky ČOV považuji, že do 

Prahy přijeli všichni, kteří ve sportovním světě 

něco znamenají.“ 

Dobré jméno ČR lze stavět na sportu  

V Černínském paláci proběhl za účasti 

zástupců státní správy, jejích agentur a dalších 

organizací včetně ČOV kulatý stůl na téma 

„Budování dobrého jména ČR“. Účastníci 

debaty se shodli, že nejefektivnější formou 

prezentace naší země v zahraničí je spojení 

s konkrétními akcemi či konkrétními produkty. 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.jiznicechyolympijske.cz/
http://www.olympijskeparky.cz/
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Sportovní diplomacie je přitom podstatnou  

a velmi funkční částí zahraniční politiky, proto 

jsou letošní olympijské hry v Riu prioritním 

tématem pro společnou prezentaci ČR na 

mezinárodní scéně.  

OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY  

Legendární Zátopek inspirací pro Rio  

Český olympijský výbor spojí v tomto roce své 

aktivity s osobností Emila Zátopka. 

Fenomenální běžec, držitel čtyř zlatých a jedné 

stříbrné olympijské medaile, bude inspirací 

nejen akcí pro širokou veřejnost, ale i pro 

český tým na olympijských hrách v Riu. Ten 

ponese 

stylizovanou 

siluetu Emila 

Zátopka na svém 

oblečení. „Hledali 

jsme osobnost, 

která by v této výjimečné olympijské sezóně 

spojila vrcholové, amatérské  

i neorganizované sportovce, která je schopna 

oslovit širokou veřejnost i odborníky,“ 

vysvětluje předseda ČOV Jiří Kejval. „Jsem 

moc ráda, že se s Emilovým životem a jeho 

sportovními úspěchy může seznámit další 

generace obyvatel České republiky,“ dodává 

Zátopkova manželka Dana. ČOV se osobností 

Emila Zátopka inspiruje také v dalších svých 

aktivitách. Více najdete níže v kapitole Česko 

sportuje a další projekty.  

Češi budou učit Číňany zimním sportům 

Členové vedení Čínského olympijského výboru 

se během pražského valného shromáždění 

EOV se svými českými protějšky domluvili na 

spolupráci týkající se zimních sportů, v nichž 

má ČR bohaté organizační zkušenosti. 

V prosinci přímo v Číně Jiří Kejval domluvu 

stvrdil podpisem memoranda. Pořadatelé ZOH 

v roce 2022 se tak od nás budou učit hokej a 

biatlon. „Je to ocenění dlouhodobé kvalitní 

práce. Vždyť třeba loňské hokejové mistrovství 

v Praze a Ostravě a stejně tak Světový pohár 

v biatlonu v Novém Městě na Moravě trhaly 

nejen divácké rekordy,“ řekl Roman Kumpošt 

a doplnil: „Čína je národ, který chce být 

úspěšný.“  

 

Na fotografii je šéf Čínského olympijského 

výboru Pcheng Liou během návštěvy 

hokejových žáčků v Českých Budějovicích.  

AKCE MLÁDEŽE 

Už za pár dní bude Ústecký kraj žít 

olympijskými soutěžemi  

Na 1400 sportovců přijede již na konci tohoto 

týdne do Ústeckého kraje na zimní Olympiádu 

dětí a mládeže (ODM), která proběhne na pěti 

místech regionu od 17. do 21. ledna 2016. 

Sportovci ve věku 10 až 16 let budou soutěžit  

v osmi zimních sportech a dvou doplňkových, 

kterými jsou šachy a 

disco dance. Kraj v 

rámci projektu 

olympiády výrazně 

investoval do sportu i 

další potřebné 

infrastruktury. „Jen  

v rámci rekonstrukcí 

ubytovacích zařízení 

pro sportovce 

investoval kraj přes 

15 milionů korun,“ 

uvedla předsedkyně 

organizačního výboru Jana Vaňhová. „Naší 

snahou je, aby se olympiáda v očích dětí pro 

ně stala tou skutečnou a opravdovou. Jsme 

rádi, že se kraj může prezentovat napříč 

republikou a věříme, že zde uvítáme  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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i rodiče a fanoušky mladých sportovců,“ dodala 

Vaňhová.  

Projekt dětské olympiády založil Český 

olympijský výbor v roce 2003. Ten si pro každý 

ročník vybírá pořadatele podle nejlepších 

kandidátských přihlášek krajů ČR. „Pro děti je 

to skvělý zážitek se vším, co k olympiádě patří, 

a já sám se na ni moc těším,“ uvedl sportovní 

ředitel ČOV Martin Doktor. Další informace 

včetně podrobného programu najdete ZDE.  

Z dětské olympiády se Janošek dostal až 

na Hrad 

Cyklista Jiří Janošek převzal na Pražském 

hradu ocenění z rukou předsedy 

Mezinárodního olympijského výboru Thomase 

Bacha. Zástupci Evropských olympijských 

výborů jej totiž během svého valného 

shromáždění zvolili laureátem trofeje Piotra 

Nurowského pro nejlepšího evropského juniora 

roku 2015. „Bylo to pro mě velké překvapení,“ 

řekl osmnáctiletý závodník. A že může díky 

svým úspěchům srovnávat. Janošek začínal se 

silniční cyklistikou, jenže na Olympiádě dětí  

a mládeže 2011 poprvé sedl na vypůjčené 

dráhové kolo a posbíral tři zlaté medaile. Pak 

už vedla jeho cesta do brněnské Dukly  

a úspěchů začalo přibývat. V roce 2015  

v Astaně obhájil titul juniorského mistra světa 

na kilometru a k tomu přidal dvě stříbra  

v olympijských disciplínách keirin a sprint, 

kterým se chce věnovat. Pomýšlí na olympiádu 

v Tokiu 2020. „Slyšel jsem, že tam chtějí zase 

vrátit do programu kilometr, ale je to až za 

dlouho, uvidíme, jak to bude,“ dodává 

Janošek, student stavebního provozu.  

Z juniorské kategorie už „vyrostl“, teď ho čekají 

jako závodníka do 23 let souboje s muži.  

 

Součástí ocenění od Evropských olympijských 

výborů je i stipendium ve výši 12 tisíc eur. 

SLOŽKY ČOV 

Český klub olympioniků 

František Dvořák čestným členem ČKO 

 

František Dvořák, dlouholetý šéf českých misí 

a místopředseda ČOV pro sport, byl jmenován 

čestným členem Českého klubu olympioniků. 

„Děkuji mnohokrát, že se budu moci účastnit 

těchto skvělých akcí,“ řekl Dvořák během 

předvánočního setkání medailistů  

z olympijských her nad 60 let na pražské 

Masarykově koleji poté, co ho Oldřich 

Svojanovský slavnostně uvítal mezi členy 

ČKO. Předseda Českého klubu olympioniků  

pak přivítal Reného Líbala, který žije ve 

Švýcarsku. Líbal, neúnavný propagátor 

veslování na přelomu 50. a 60. let minulého 

století, stál na stupních vítězů doma i na 

evropských šampionátech, dvakrát 

reprezentoval Československo na 

olympijských hrách. Díky jeho jednání  

s vedením olympijského muzea  

i Mezinárodním olympijským výborem dnes 

patří socha Emila Zátopka od Jaroslava Brože 

k nejvíce fotografovaným sochám v parku 

muzea. 

Setkání nesoucí se díky vystoupení dětí z MŠ 

U Vysočanského pivovaru v adventním duchu 

se zúčastnili krom jiných oštěpařka Dana 

Zátopková, hokejisté Jiří Holeček a Jiří 

Králík, gymnastky Věra Růžičková a Adolfina 

Tačová či diskař Imrich Bugár, jenž se mezi 

šedesátníky zařadil teprve letos.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://odm.olympic.cz/2016
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Český klub fair play  

Premiérovou Cenu fair play Oldřicha 

Machače převzal Kuchař  

Osmnáctiletý brankář Ondřej Kuchař z týmu 

HC Energie Karlovy Vary se stal prvním 

držitelem Ceny fair play Oldřicha Machače, 

kterou nově uděluje Český svaz ledního hokeje 

ve spolupráci s Českým klubem fair play. 

Zvláštní ocenění za přístup ke hře a sportovní 

vystupování obdržel Jakub Kretschmer, hráč 

žákovského týmu HC Českobudějovičtí Lvi. 

Oba hráči si ocenění převzali z rukou zástupců 

ČSLH, Machačovy rodiny a předsedkyně 

ČKFP Květy Peckové v první přestávce utkání 

hokejového utkání české reprezentace proti 

Finsku, kterému v pražské O2 aréně přihlíželo 

více než 16 tisíc diváků. Kuchař v rozhodujícím 

pátém utkání čtvrtfinále play off extraligy 

staršího dorostu mezi Karlovými Vary a Zlínem 

upozornil rozhodčího, že vyhodil kotouč mimo 

hrací plochu, a poskytl tak soupeři výhodu 

přesilové hry. Stejně jako Kretschmer obdržel 

pamětní plaketu a dres s podpisy hráčů 

národního mužstva. 

Fair Play Cup vyhráli žáci z Györu, cenu fair 

play získal Hradec 

 

Šestadvacátý ročník tradičního halového 

fotbalového turnaje Fair Play Cup, nad nímž 

převzal záštitu Český klub fair play, vyhráli 

desetiletí žáci z maďarského klubu Györi ETO. 

Podobnou radost jako vítězové však měli také 

fotbalisté z Hradce Králové, kteří sice skončili 

na šestém místě, ale z haly pořádající Slavie 

Praha v Edenu si odvezli prestižní cenu fair 

play. O držiteli ceny fair play rozhodují zástupci 

všech osmi zúčastněných družstev, kteří sami 

vybírají nejslušněji hrající tým. Pohár 

královéhradeckým hráčům na slavnostním 

vyhlášení předali členové předsednictva 

Českého klubu fair play Jan Pirk a Radomír 

Novák. 

Konference Peace and Sport  

Za účasti sportovců, politických špiček, 

zástupců neziskových organizací, nadací či 

dalších světových lídrů v Monaku pod vedením 

knížete Alberta II. proběhla 8. mezinárodní 

konference organizace Peace and Sport. 

Delegáti debatovali o budoucích možných 

společných krocích. „Spojení je to, co jsme 

udělali během těchto tří dnů, i když s emocemi 

a někdy těžkým srdcem. Ale učinili jsme tak  

v bojovném duchu. Jako rodina, které byla 

zasazena těžká rána, jsme se museli sejít  

a najít společnou sílu. Můžeme být hrdí, že 

znova, prostřednictvím našich debat, 

zkušeností a vůlí, se nám podařilo posunout 

kupředu myšlenku, že sport může přispět  

k udržitelnému míru i v tomto bouřlivém 

období,“ vzkázal zakladatel a prezident 

organizace Jöel Bouzou. Konferenci, jež 

spojila i řadu vynikajících sportovců, jakými 

jsou Chris Froome, Paula Radcliffová, 

Sergej Bubka, Pernilla Wibergová, Jelena 

Isinbajevová, Frankie Fredericks a za 

Českou republiku Helena Suková, zahájil 

symbolický mírový pochod přes knížectví  

v čele s jeho výsostí princem Albertem II. 

KOMISE ČOV 

Ekonomická komise  

Loterijní odvody na sport v loňském roce 

dosáhly téměř 528 milionů korun 

V roce 2015 podpořili provozovatelé loterií  

a kurzových sázek český neprofesionální sport 

mládeže částkou dosahující bezmála 528 

milionů korun. „Tyto peníze díky úpravě 

zákona už dva roky putují k 99 sportovním 

odvětvím a prostřednictvím svazů a dalších 

sportovních spolků se dostávají k dětem po 

celé České republice. Bez této pomoci by byl 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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sport u nás ještě více zbídačený,“ řekl 

předseda ČOV Jiří Kejval. „Je zcela jasné, že 

stávající praxe je velmi efektivní. Nejen, že 

příjemci s prostředky mohou hospodařit  

v horizontu tří let a plánovat tak dlouhodobé 

aktivity, ale i dárci bez výjimky v plné míře 

využívají zákonné možnosti,“ upozorňuje 

Kejval na fakt, že stávající legislativa dává 

provozovatelům loterií a kurzových sázek 

možnost snížit své daňové odvody, které od  

1. 1. 2016 činí nově 23 %, až o čtvrtinu.  

 

„Poprvé můžeme meziročně srovnávat částky 

a také se znovu po roce podívat, jak příjemci  

s penězi pracují. Proto jsme na toto téma 

zadali analýzu, jejíž výsledky veřejnosti 

představíme na jaře. Věřím, že i díky této 

otevřenosti se nám letos podaří získat alespoň 

stejnou sumu jako v minulém roce a zachovat 

systém loterijních odvodů na neprofesionální 

sport i pro další období,“ říká místopředseda 

ČOV pro ekonomiku Libor Varhaník s tím, že  

i v roce 2016 ČOV vyčlení minimálně 40 

milionů korun z prostředků získaných od 

loterijních společností jednotlivým krajům ČR 

na spolufinancování tělesné výchovy a sportu 

na jejich území. 

Přehled příspěvků provozovatelů loterií  

a kurzových sázek a dělení splátek mezi 

příjemce najdete ZDE. 

Aktualizovaná Pravidla pro dělení prostředků 

pro rok 2016 najdete ZDE.  

 

 

Komise zahraničních vztahů  

Financování sportu ze zdrojů EU  

Jak dosáhnout na prostředky z Evropské unie? 

A kolik jich je určeno na sport v příštích letech? 

Nejen na tyto otázky získali odpověď účastníci 

konference „Financování sportu z EU zdrojů“.  

V samostatné kapitole Sport, která patří do 

programu Erasmus+, je 266 milionů euro pro 

období 2014–2020. Evropská komise přitom 

dbá na to, aby podpora směřovala na sport na 

základní úrovni. „Alokace zdrojů ve srovnání  

s předchozími lety roste, zvyšují se možnosti 

pro další sportovní akce a projekty,“ 

potvrdila Jana Janotová, zástupkyně ČOV  

v EOC EU Office, a dodala: „V roce 2016  

a v letech následujících rozpočet pro sport 

poroste. Bude daleko více možností pro 

organizovaný sport a více možností čerpat 

granty pro kluby.“  

 

V praktické části Petr Spilka, předseda 

pracovní skupiny EU a sport, posluchačům 

radil, jak má vypadat příprava projektu 

usilujícího o evropské peníze, co má 

obsahovat včetně doporučení a dalších 

náležitostí. Na závěr se slova chopil Jan 

Bloudek z Českého horolezeckého svazu, 

který evropské prostředky získal. 

 Další materiály vztahující se  

k programu Erasmus+ Sport včetně 

prezentací ze semináře najdete na 

webu Komise zahraničních vztahů 

ČOV. 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu
http://www.olympic.cz/www/clanek/1226--odvody-z-loterii-do-sportu-deleni-prostredku
http://www.olympic.cz/www/text/61--komise-zahranicnich-vztahu-cov
http://www.olympic.cz/www/text/61--komise-zahranicnich-vztahu-cov
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 Nově vydanou českou verzi 

brožury najdete ZDE. 
 

Komise rovných příležitostí ve sportu  

Předsedkyně Komise rovných příležitostí ve 

sportu (KRP) Naděžda Knorre v listopadu 

prezentovala činnosti KRP ČOV na jednání 

komise Gender Equality in Sport EOC.  

Dále se Naděžda Knorre zúčastnila 

mezinárodní konference pořádané Úřadem 

vlády ČR „Rovné příležitosti žen a mužů na 

úrovni měst a obcí“, kde vystoupila norská 

velvyslankyně v ČR Siri Ellen Sletnerová. 

Zasedání obohatila svým příspěvkem také 

poradkyně české eurokomisařky Jourové 

Monika Ladmanová.  

KRP ČOV připravuje na letošní duben 

slavnostní vyhlášení cvičitelek a trenérek roku 

2015. Všechny sportovní svazy a střešní 

organizace mohou předkládat návrhy na 

ocenění.    

Lékařská komise  

Před Riem zpátky k učebnicím  

Lékařské zajištění sportovců bude v Rio de 

Janeiru na špičkové úrovni. S takovým 

závěrem se z pracovní návštěvy příštího 

dějiště her vrátil šéflékař Českého 

olympijského týmu Jiří Neumann. „Nemocnice 

jsou kompletně vybaveny nejmodernějšími 

přístroji.“ Velmi přísný bude výběr samotných 

lékařů, kteří musí složit třístupňové zkoušky. 

„Test je velmi náročný, na úrovni základní 

atestace v České republice,“ vzkazuje 

Neumann. Vedoucí lékaři národních 

olympijských výborů si v Brazílii prohlédli 

nemocniční komplexy, které budou po dobu 

her sloužit jako oficiální zdravotnická zařízení. 

Sportovcům bude vyhrazena již nyní špičkově 

a kompletně vybavená Vitória Hospital.  

 

 

ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY  

Emil Běžec a další aktivity spojené se 

Zátopkem 

Český olympijský výbor, jehož inspirací se pro 

rok 2016 stal Emil Zátopek, přenesl legendu 

světového sportu i do řady svých aktivit. Vydal 

například vlastním nákladem první ucelený 

životopis Emila Zátopka z pera uznávaného 

autora literatury faktu Pavla Kosatíka. Dalším 

dílem, které má veřejnosti přiblížit odkaz 

jednoho z nejvýznamnějších sportovců české 

historie, je dokumentární film, který  

v koprodukci Českého olympijského výboru  

a České televize připravuje režisér David 

Ondříček. Snímek zachytí nejen nejslavnější 

momenty Zátopkovy sportovní kariéry, ale 

bude také sledovat, jaký dopad má jeho odkaz 

na současnou světovou atletickou špičku. „Film 

bude zaměřen i na mezinárodní publikum  

a bude mít premiéru v rámci oficiálního 

programu olympijských her v Riu,“ dodává 

Ondříček. 

 

„Naším cílem je, aby se sport jako téma dostal 

k co nejširší veřejnosti. Díky knize  

a dokumentu se dostaneme k jiným skupinám 

než sportovním fanouškům. Vzbudíme tak 

hrdost a chuť povzbuzovat naše olympioniky  

i u těch, kdo se jinak sportu nevěnují,“ 

vysvětluje marketingový ředitel ČOV Marek 

Tesař. 

Školáci se o Zátopkově kariéře dozvědí díky 

Sazka Olympijskému víceboji. V rámci 

doplňkového úkolu vlastnoručně kreslí obrázky 

na téma „běh nás baví“ se vzkazy pro 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/bqm0p8kkg3-EOC-EU-Office-COV-Brozura-o-financovani-z-EU-zdroju.pdf
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olympioniky. Ty nejlepší výkresy s českou 

výpravou v srpnu 2016 poletí do Ria jako 

talismany pro štěstí. „Je super, že se děti takto 

seznámí s životem Emila Zátopka. Nechceme, 

aby mládež měla naučené jeho jméno jen  

z učebnic. Chceme, aby se děti o Zátopkovi 

něco dozvěděly, aby se nechaly jeho 

neuvěřitelným příběhem inspirovat,“ vysvětluje 

vynikající krasobruslař a ambasador Sazka 

olympijského víceboje Tomáš Verner. 

 

Oblečení pro český olympijský tým v Riu opět 

vyrobí společnost Alpine Pro. Její kolekce, 

které připravuje již od roku 2010, tradičně budí 

velkou pozornost. Ve Vancouveru 2010 diváky 

a média zaujal motiv psychedelických kruhů.  

O dva roky později v Londýně slavila obrovský 

úspěch kolekce inspirovaná Františkem 

Kupkou, bodovala i kolekce pro ZOH Soči  

s motivem lipového listu od Alfonse Muchy. 

„Pro Alpine Pro je velkou ctí, že jsme mohli 

přenést motiv sportovního velikána Emila 

Zátopka na olympijskou kolekci Rio 2016,“ 

říká Václav Hrbek, spolumajitel firmy a ředitel 

realizace Alpine Pro. Motiv olympijské kolekce 

vychází ze Zátopkova triumfu v Helsinkách  

v roce 1952, kdy získal tři zlaté medaile. 

„Věříme, že kolekce přinese našim sportovcům 

hodně úspěchů na letních olympijských hrách 

v Riu. Oblečení bude k dispozici v prodeji od 

května 2016,“ dodává Hrbek. 

Absolutním vítězem SPORT AMATÉR FOTO 

je Martin Kozák   

Třináctý ročník fotografické soutěže SPORT 

AMATÉR FOTO, kterou pořádá ČOV společně 

se serverem Rajče.net, zná své vítěze. Tím 

absolutním se stal Martin Kozák a jeho 

skokanka do vody.  

 

V hlasování veřejnosti nejvíce zaujala série 

momentek z požárního sportu od Jakuba 

Duška. 

 

Do letošního ročníku tradiční soutěže, která 

proběhla za podpory partnerů soutěže 

Rajče.net, CzechTourism, Nutrend a Sazka, se 

přihlásilo celkem 211 autorů s úctyhodným 

počtem 523 fotografií. Autoři nejpovedenějších 

fotek v této kategorii se mohou radovat z 

hodnotných cen, mezi kterými jsou například 

hodinky Prim ze speciální edice olympijské 

kolekce, výrobky od společnosti Nutrend nebo i 

fotografická publikace ČOV z Olympijského 

parku v Praze. 

Výstava Kdo hraje? v MeetFactory 

Pražská galerie MeetFactory uvedla v rámci 

prosincového Veřejného domu výstavu Kdo 

hraje?, jejímž tématem je skryté působení 

emocí ve světě sportu. Ve smíchovské továrně 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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se představuje několik světově známých 

uměleckých jmen, jako jsou Olaf Breuning 

(Švéd.), Zuzanna Janin (Pol.), Pawel Kruk 

(USA), Anika Larsson (Švéd.), Jean-Erick 

Désert (Haiti), Shaun Leonardo (USA), Anetta 

Mona Chişa & Lucia Tkáčová (SVK) a Assa 

Kauppi (Švéd.). 

 

Na výstavě spolupracuje Galerie MeetFactory 

s Českým olympijským výborem. „Sport 

vždycky měl mnoho poloh a dokázal spojovat 

různorodé oblasti. Tato výstava je revolučním 

krokem, jímž si říkáme o názory mladých 

umělců na sport. Jejich mnohdy kontroverzní 

vidění a cit pro nadsázku je přesně tou kritikou, 

bez níž bychom se nemohli posunout dál,“ říká 

předseda ČOV Jiří Kejval. 

Výstava Kdo hraje? potrvá do 7. 2. 2016. Více 

informací na www.meetfactory.cz 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE 

Za tři roky podpořeno už 901 dětí 

Dalších téměř 250 tisíc korun rozdělila Česká 

olympijská nadace na svém dvanáctém 

zasedání mezi 41 dětí, které mají chuť 

sportovat, ale brání jim v tom nevýhodná 

sociální situace. Podporu získalo 19 dívek a 22 

chlapců, kteří se věnují 22 různým sportům. 

„Je krásné být součástí něčeho, co dělá radost 

a pomáhá dětem z prostředí, které je životně 

těžké. Díky sportu, ke kterému my můžeme 

pomoct, se jim otevře spousta jiných možností 

a třeba se posunou dál nejen sportovně, ale  

i životně,“ řekl kajakář Vavřinec Hradilek. 

Stříbrný olympijský medailista ve vodním 

slalomu se jako jeden z patronů nadace 

zúčastnil posledního letošního zasedání, 

během kterého se rozdělilo 235 850 korun. 

Celkem nadace, jež je charitativním projektem 

Českého olympijského výboru, za tři roky 

existence podpořila již 901 dětí ze sociálně 

slabšího prostředí a dětských domovů  

a rozdělila mezi ně částku 4 636 050 korun. 

 

V rámci plnění sportovních snů se jen za 

letošek děti podpořené nadací zúčastnily 36 

různých akcí. Mladí sportovci se mohli setkat 

například s atletkou Zuzanou Hejnovou na 

jejím kempu, s vítězkami tenisového Fed 

Cupu, s olympijskou vítězkou ve veslování 

Mirkou Topinkovou–Knapkovou na 

vícedenní akci a potkali se s řadou dalších 

ambasadorů a sportovních osobností. Za rok 

2015 nadace splnila 347 dětských snů. Ve 

spolupráci s projektem Sazka Olympijský 

víceboj například nadělila rodině s osmi dětmi 

vytoužený pingpongový stůl. 

T-Mobile zimní kemp na Lipně  

V rámci „plnění snů“ se od 15. do 17. ledna 

uskuteční ve Skiareálu Lipno T-Mobile zimní 

kemp České olympijské nadace. Na místě 

bude na 50 dětí podpořených nadací, které 

budou podle aktuálních sněhových  

a klimatických podmínek  lyžovat, bruslit, 

projdou Stezku v korunách stromů anebo 

navštíví Aquaworld.  

Pomozte dětem sportovat přes DMS  

Mladým sportovcům můžete pomáhat i díky 

Fóru dárců také přes dárcovské zprávy, tzv. 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.meetfactory.cz/
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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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15. 1. – 17. 1. T-Mobile zimní kemp České 

olympijské nadace, Lipno nad Vltavou 

17. 1. – 21. 1. Zimní olympiáda dětí a 

mládeže 2016, Ústecký kraj  

25. 1. Trenér roku, kinosál Lucerna, Praha    

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.darcovskasms.cz/
http://nadace.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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