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Znovu vyměnit peníze za sliby? 

 

Milí sportovní přátelé,  

pohled společnosti na sport se začíná 

pozvolna měnit k lepšímu. V ostrém konstrastu 

s tím je však vývoj kolem jeho finacování, který 

není ani střednědobě udržitelný. Stále více sílí 

tlaky na to, aby se přísun peněz do sportu 

zásadně změnil.   Situace dospěla již tak 

daleko, že sami sportovci „bijí na poplach“. 

Plně souhlasím s jejich výzvou k záchraně 

sportu, která dokazuje, že jim dění není 

lhostejné. Ba naopak.  

Je nutné si uvědomit, že vždycky mohou 

nastat skutečnosti, které si budou žádat 

okamžité řešení, tedy i finance - teď je to 

například uprchlická krize. Sport si vedle nich 

bude muset umět najít své trvalé místo.  

Pro sportovní prostředí je ale nepřijatelné, 

neustále měnit peníze za sliby. Ujišťováni, že 

stát sportu výrazně víc finančně pomůže, jsme 

byli často. Místo toho sport za uplynulých 

dvacet let fakticky přišel o desítky miliard. Na 

konci loňského roku slíbil ministr financí 

nových 1,8 miliardy, teď sportu slibuje pro rok 

2017 celých 6 miliard. Kéž by se tak stalo, 

přivítali bychom to. Ale kde je záruka? 

Zkušenosti posledních let bohužel ukazují 

přesný opak, tzv. loterijní odvody jsou toho 

posledním, smutným důkazem.  

Vybojovali jsme a nastavili fungující systém, 

kdy loterijní společnosti darovaly sportu 

mládeže v uplynulých dvou letech téměř 

miliardu korun a letos si troufnu odhadnout, 

dosáhneme možná až na 650 milionů. Ničit 

něco, co i přes tak krátkou dobu prokázalo svůj 

smysl a skutečně pomáhá, je ostudné bez 

ohledu na to, kdo prostředky rozděluje. A 

především je to důkaz, že sliby jsou hlavně 

hezky znějící slova.   

V případě, že se sport dočká v příštím roce 

oněch slíbených šesti miliard, budeme velmi 

rádi. Sportovní prostředí se již nesmí smířit 

s dalším opakováním proklamací typu „možná 

vám peníze dáme, ale nejprve je sebereme“. 

Proto vyzývám Vás všechny, tlačte na své 

poslance a senátory, využijte všech svých 

kontaktů a sil, abychom sportu zajistili 

odpovídající podmínky. Čím hlasitější budeme, 

tím větší pozornosti se nám dostane. Děkuji 

Vám všem za podporu.  

Váš  

Jiří Kejval  

AKTIVITY PŘEDSEDY   

S premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou 

jednal Jiří Kejval o aktuální situaci týkající se 

financování českého sportu.  

Na stejné téma hovořil Jiří Kejval také 

s předsedou Poslanecké sněmovny PČR 

Janem Hamáčkem a členem Podvýboru pro 

mládež a sport Jiřím Holečkem.  

Jiří Kejval prezentoval aktuální stav 

financování sportu včetně loterijních asignací 

v PS PČR při jednání Rozpočtového výboru. 

V té souvislosti byla upravena webová stránka 

LOTERIE PRO SPORT.    

Jiří Kejval a předseda ČUS Miroslav Jansta 

se přidali k výzvě sportovců apelujících na 

politiky, aby zachránili český sport. Celý text 

výzvy, pod níž jsou již podepsání Jiří Šlégr, 
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Barbora Špotáková, Petr Čech, Martina 

Sáblíková, Kateřina Emmons, Ondřej 

Synek, Martin Doktor, Jaroslav Kulhavý, 

Tomáš Verner, David Svoboda, Petr Koukal, 

Martin Koukal, Michal Novotný, Martin 

Fuksa, Josef Dostál, Daniel Havel, Jan 

Štěrba, Lukáš Trefil, Kateřina Novotná si 

můžete přečíst ZDE.  

Členové Národní rady pro sport řešili 

dlouhodobou koncepci sportu pro roky 2016 až 

2025, v rámci níž bude mít Jiří Kejval na 

starosti ekonomickou komisi. Dále rada 

rozebírala vývoj kolem loterijních odvodů na 

sport mládeže a projekt „Duální kariéra“.   

Hlavním bodem debaty s ministrem obrany 

Martinem Stropnickým byl vzdělávací projekt 

pro sportovce „Duální kariéra“. Dále Jiří Kejval 

ministra seznámil se stavem příprav české 

výpravy pro letošní OH v Rio de Janeiru.   

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Kateřina Valachová přivítala na půdě 

ministerstva českou výpravu sportovců, kteří 

se vrátili ze zimních olympijských her mládeže. 

V norském Lillehammeru získali Češi pět 

medailí. „Jsme na vás hrdí, jak jste 

reprezentovali naši zemi. Jsem ráda, že má 

český sport ve vás velkou budoucnost,“ řekla 

ministryně. Mladým nadějím českého sportu 

blahopřála k úspěšnému vystoupení také 

sedminásobná olympijská vítězka Věra 

Čáslavská, předseda ČOV Jiří Kejval i 

generální sekretář ČOV Petr Graclík.  

 

Jiří Kejval podepsal s primátorem Pardubic 

Martinem Charvátem smlouvu o pořádání 

Olympijského parku Pardubice 2016. Vedení 

ČOV, představitelé města Pardubice a 

Pardubického kraje i významní olympionici a 

sportovci z regionu zároveň v loděnici v parku 

Na Špici představili oficiální logo tohoto 

olympijského parku.  

S Janou Vaňhovou, náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje, Jiří Kejval hodnotil letošní 

Zimní olympiádu dětí a mládeže, která se na 

severozápadě Čech uskutečnila v únoru. Kraj 

s akcí vyjádřil velkou spokojenost.   

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE 

Věra Čáslavská jednala s prefekturou Oita   

Čestná předsedkyně ČOV Věra Čáslavská a 

předseda Jiří Kejval v Praze přivítali zástupce 

japonské prefektury Oita. Ti zde představili 

kapacity, které mohou olympijské týmy v jejich 

regionu využít pro přípravu na olympijské hry 

v Tokiu v roce 2020. Prefektura Oita na 

severovýchodě ostrova Kjúšú má skvělou 

sportovní infrastrukturu, působí zde několik 

týmů z nejvyšších japonských soutěží 

v různých sportech. Hrála se tu například 

některá utkání fotbalového MS v roce 2002. 

Zástupce vedení prefektury Hidetoši Goto 

zdůraznil, že výhodou je i skvělé vlakové i 

silniční spojení do míst konání OH.  

 

„Moc se nám nabídka líbila, sportovní zařízení 

jsou opravdu na vynikající úrovni a o ostatních 

službách vůbec nepochybuji. Navíc jde o 

lázeňskou oblast, od čehož si slibuji pro naše 

sportovce klid a pohodu,“ uvedl po jednání 

sportovní ředitel ČOV Martin Doktor. Místo 

přípravy českého týmu před hrami v Tokiu se 
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začne vybírat krátce po skončení letošních OH 

v Riu. 

Jaroslav Pollert mladší získal cenu MOV 

„Sport a Inovace“ 

Za vytvoření jedinečného postupu, díky 

kterému se výrazně zkrátila výstavba kanálu 

pro vodní slalom pro olympijské hry v Riu de 

Janeiro, převzal Jaroslav Pollert mladší, 

který působí jako odborný asistent Laboratoře 

ekologických rizik městského odvodnění na 

Fakultě stavební ČVUT, cenu Mezinárodního 

olympijského výboru „Sport a inovace“. Tuto 

cenu uděluje MOV vynikajícím jedincům, kteří 

svými originálními myšlenkami významně 

přispějí k rozvoji sportu. 

 

Originální postup Pollertova týmu umožnil 

podstatně zkrátit stavbu kanálu. Pollert se 

svými kolegy totiž postavil maketu kanálu 

v měřítku 1:13 ve vodohospodářské hale 

ČVUT. Na modelu pak odzkoušeli ideální tvar 

a postavení překážek a profil dna. Při samotné 

stavbě v Brazílii se pak už jen dolaďovaly 

poslední detaily, takže doba stavby se zkrátila 

o několik měsíců. Skutečný kanál v Brazílii je 

dlouhý 250 metrů a má převýšení 4,5 metru. 

„Cena od Mezinárodního olympijského výboru 

není jen oceněním mé práce, ale hlavně 

celého týmu,“ řekl Pollert, kterému pomáhali 

kolegové z fakulty i řada jeho studentů 

z katedry vodního hospodářství a také kanoisté 

a kajakáři. Český odborník spolupracoval už 

na návrhu dráhy pro olympijské hry v Sydney, 

kromě dráhy v Riu je pak autorem slalomové 

trati v Aucklandu. Nadějně vypadá i kontrakt na 

stavbu dráhy pro olympijské hry v Tokiu 2020. 

OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY  

 

Mezinárodní olympijský výbor přijal od čtyř 

měst veškeré podklady splňující podmínky 

kandidatury na pořádání olympijských her 

v roce 2024. Své vize, koncepty her a strategie 

do Lausanne zaslaly Los Angeles, Paříž, Řím 

a Budapešť. O tom, kdo nakonec bude hostit 

Hry XXXIII. Olympiády, se rozhodne v září 

2017 v Limě. „Los Angeles, Řím, Budapešť a 

Paříž v předložených podkladech plně 

zohlednily olympijskou Agendu 2020. Je 

působivé vidět, jak kandidáti začlenili 

olympijský projekt do dlouhodobých 

rozvojových plánů svých měst, regionů a zemí. 

Sice každý začíná z jiného výchozího bodu, 

ale všechna čtyři města kladou jasný důraz na 

udržitelný rozvoj, dědictví a zejména na to, jak 

se zařízení a vybavení budou používat po 

olympijských hrách,“ hodnotil předseda MOV 

Thomas Bach.   

Přijďte se vyfotit pro akreditace do Ria a 

Team Guide  

Každou středu v obchodním centru Quadrio 

(Národní třída, Praha) od 9:00 do 15:00 hodin 

probíhá oficiální focení potenciálních členů 

ČOT včetně členů doprovodů pro účely 

akreditací a Team Guide pro média. Termíny 

je možné domlouvat s Jiřím Čmuchou e-

mailem na cmucha@olympic.cz anebo 

telefonicky na čísle 774 540 635.  

Aplikace LOH 2016 je na světě  

http://www.olympic.cz/
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T-Mobile pokračuje v avizované spolupráci  

s Českým olympijským týmem a doprovodí 

českou reprezentaci v srpnu na OH v Riu de 

Janeiru. K fandům míří nová aplikace LOH 

2016, která zprostředkuje sportovní zážitky i 

těm, kteří se do Ria nedostanou. Nechybí v ní 

kompletní sportovní zpravodajství, zajímavé 

rozhovory, ale také oblíbená sekce pro 

fanoušky, kde lze soutěžit o sedm exkluzivních 

večeří s vybranými osobnostmi či o telefonické 

rozhovory s nimi. „Appka" navazuje na 

úspěšnou aplikaci ZOH 2014. Ta vyhrála  

1. místo v soutěži Mobilní aplikace roku  

v kategorii Marketingová inspirace, stáhlo si ji 

250 000 fanoušků. Nová aplikace LOH 2016 je 

k dispozici zcela 

zdarma. Zájemcům 

zprostředkuje 

kompletní soupisku 

sportovců českého 

týmu včetně nominací, 

exkluzivní rozhovory, 

články, podrobné 

zpravodajství  

z jednotlivých disciplín, 

aktuality přímo  

z olympiády, soutěže, 

videa, informace o členech národního týmu a 

další unikátní obsah ze zákulisí olympijského 

světa. 

 

Aplikace ke stažení pro Android:  

https://goo.gl/nt5Ilb. 

Aplikace ke stažení pro iOS:  

https://goo.gl/TLHUlU. 
 

V korejském Pchjongčchangu už se staví  

Pořadatelé ZOH 2018 v korejském 

Pchjongčchangu v únoru představili zástupcům 

národních olympijských výborů stav příprav 

sportovišť a dalších olympijských lokalit, stejně 

jako vývoj dopravní infrastruktury. Tradiční 

workshop týkající se i dalších organizačních 

záležitostí her, které začnou zhruba za dva 

roky, se uskutečnil s větším časovým 

předstihem než u jiných her. „Na to, že hry 

budou až za dva roky, jsou organizátoři už dost 

daleko,“ uvedl marketingový ředitel ČOV 

Marek Tesař. Na budoucí olympijské 

sjezdovce se už konaly první testovací závody 

v alpském lyžování, které si sportovci vesměs 

pochvalovali. „Středisko Alpesina je ve výšce 

jen asi 700 metrů a téměř tu chyběl sníh, ale 

sjezdovky byly připravené,“ dodal Tesař. 

 

Zástupci ČOV si prohlédli i místo, kde vyroste 

Olympijská vesnice a hala na hokej. „Spolu se 

zástupci CzechInvestu a českého 

velvyslanectví v Soulu jsme také tipovali 

lokalitu pro tradiční Český dům,“ uvedla 

projektová manažerka ČOV Blanka Konečná, 

která organizuje i letošní Český dům v Riu.  

Evropští šermíři se utkají o olympijskou 

kvalifikaci v Praze  

O dvanáct postupových míst pro olympijské 

hry v Riu de Janeiru se evropští šermíři utkají 

v rámci závěrečného kvalifikačního turnaje 

v Praze. Český šermířský svaz uspořádá 16. a 

17. dubna turnaj pro zhruba sto šermířů z celé 

Evropy v pražské Aréně Sparta Podvinný mlýn. 

Soutěžit se bude v šermu fleretem, kordem a 

šavlí mužů i žen. V sobotu i v neděli 

proběhnou vždy tři disciplíny a každý den se 

rozdělí celkem šest přímých postupových míst. 

Ve fleretu mužů, v kordu mužů a žen a šavli 

žen postupuje na olympijské hry pouze vítěz 

pražského turnaje. V šavli mužů a fleretu žen 

postupují závodníci na prvních čtyřech 

místech. 

http://www.olympic.cz/
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Konkrétní jména účastníků tohoto turnaje 

budou známá až po posledním kvalifikačním 

turnaji Světového poháru v březnu. Ve fleretu 

mužů se již nominoval Alexander 

Choupenitch, medailista z vrcholných 

juniorských akcí i z turnaje Světového poháru. 

Na pražském turnaji budou největší domácí 

naděje vkládány do účastníků soutěže v kordu 

mužů a fleretu žen. Turnaje se nemohou 

zúčastnit závodníci zemí, jejichž družstvo se 

kvalifikovalo z prvních pěti míst v rámci 

Světového poháru družstev (tato nominace je 

již uzavřena), ani závodníci dvou zemí, kteří 

postoupí přímo díky umístění v pořadí 

Světového poháru jednotlivců (bude jasné po 

závěrečném turnaji Světového poháru 

v březnu). Za každou zemi nesplňující výše 

uvedená postupová kritéria může v každé 

disciplíně startovat jeden šermíř. 

AKCE MLÁDEŽE 

Pět českých medailí z norského Lillehammeru  

Česká výprava získala na II. Zimních 

olympijských her mládeže YOG 2016 celkem 

tři stříbra a dva bronzy. „Považuji naši účast za 

velmi úspěšnou. Vybojovali jsme nejen 

medaile, ale i několik velmi dobrých umístění  

v největší světové konkurenci mezi vrstevníky,“ 

uvedl šéf české výpravy Martin Doktor. 

Nejúspěšnějšími mezi českými sportovci byli 

krasobruslaři Anna Dušková a Martin Bidař. 

Ti získali stříbro nejen v soutěži sportovních 

dvojic, ale následně i v netradiční soutěži 

mezinárodních týmů. Bronz vybojovali 

skikrosařka Klára Kašparová a sdruženář 

Ondřej Pažout.  

 

Samostatnou kapitolou je vystoupení týmu 

hokejistek do šestnácti let, který podlehl až 

ve finále favoritkám ze Švédska. Pro český 

ženský hokej to znamená velmi úspěšnou 

premiéru pod pěti kruhy. „Švédsko je o krok dál 

než my, ale o to větší je to pro holky motivace 

do další práce. Viděly na vlastní oči, jak hrají ty 

nejlepší v jejich věkové kategorii. A pro ženský 

hokej to snad byla dobrá propagace, prý se o 

nás doma hodně mluvilo,“ hodnotil turnaj 

generální manažer týmu David Moravec, sám 

olympijský vítěz z Nagana. Ženskou 

reprezentaci čeká boj v elitní skupině a pak 

kvalifikace na olympijské hry.  

 

K dobrým výsledkům dále patří 4. místo 

rychlobruslařky Natálie Kerchbaummayr,  

7. místo Barbory Havlíčkové v běhu na lyžích 

nebo výkony sjezdaře Jana Zabystřana, který 

byl šestý v kombinaci a osmý v obřím slalomu. 

Další fotografie nejen českých medailistů 

najdete ve fotogalerii zde. 

Ústecký kraj žil Hrami VII. zimní olympiády 

dětí a mládeže  

http://www.olympic.cz/
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Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže, které 

zpravodajsky zajišťovali i členové programu 

mladých novinářů pro ODM, jsou minulostí. 

Přinášíme shrnutí výkonů.  

Pořadí podle bodů: Bodovým vítězem 

olympijských her se stal Moravskoslezský kraj 

(213 bodů), na stříbrné pozici se usadila Praha 

(205 bodů) a medailovou trojici doplnil kraj 

Královehradecký (168 bodů). Na dalších 

příčkách se umístily kraje – 4. Jihomoravský 

(165); 5. Jihočeský (158); 6. Liberecký (157); 

7. Zlínský (154); 8. Pardubický (146); 9. 

Plzeňský (141); 10. Vysočina (140); 11. 

Ústecký (134); 12. Středočeský (133); 13. 

Olomoucký (105) a 14. Karlovarský (89). 

 

Medaile: Nejpilnějším a nejúspěšnějším 

medailovým sběratelem se stal Liberecký kraj. 

S počtem 12 zlatých, 13 stříbrných a 7 

bronzových medailí neměl konkurenci. 

Krásnou sbírkou cenných kovů se mohou 

pochlubit také sportovci z kraje 

Jihomoravského (9/5/3), Prahy (7/9/8), 

Moravskoslezského (7/7/9), Středočeského 

(7/2/5), Královehradeckého (6/4/5) a 

Plzeňského (6/6/2). Domácí výprava nakonec 

dosáhla na patnáct medailí, když získala 2 

první, 5 druhých a 8 třetích míst. 

Sběratelé cenných kovů: Mezi jednotlivci 

zazářilo co do počtu nasbíraných medailí hned 

několik mladých talentů. Nejčastěji stanuli na 

nejvyšším stupni vítězů a vyhráli vše, co se 

vyhrát dalo, snowboardistka Natalie Elinor 

Mullen (3x zlato, Zlínský kraj), lyžař Ondra 

Surkoš (3x zlato, Jihomoravský kraj), lyžařky 

Barbora Zíková (3x zlato, Plzeňský kraj) a 

Alena Labaštová (3x zlato, Královehradecký 

kraj), běžkař Jiří Tuž (3x zlato) a jeho 

reprezentační kolegyně Nela Půbalová (3x 

zlato, oba Liberecký kraj). Více jak dvěma 

olympijskými kovy se ale může pochlubit i řada 

dalších a ve výčtu najdeme zásluhou tanečnice 

Radky Pěkné a rychlobruslařky Daniely 

Pejšové také Ústecký kraj. Medailovou sbírku 

si domů odvážejí snowboardistky Marie 

Kresingerová z kraje Karlovarského (zlato, 2x 

bronz) a Natálie Belocká z kraje Libereckého 

(stříbro, 2x bronz), běžkaři z Plzeňska Štěpán 

Zuna (2x stříbro, bronz) a Martin Kočandrle (3x 

stříbro), jejich kolegyně z východu Čech Jana 

Leblochová (2x stříbro, bronz, 

Královehradecký kraj), z Liberecka jsou to pak 

Gabriela Masaříková (2x zlato, stříbro) a Marie 

Rysulová (2x zlato, bronz). V disco dance 

uspěla třikrát Radka Pěkná (zlato stříbro bronz, 

Ústecký kraj). 

 

Dominance některých individualit byla k vidění 

také na zimním stadionu v Mostě, kde 

probíhaly závody v rychlobruslení. Dokonce 

čtyřikrát si medaili vyjeli Josef Holcman  

z Jihomoravského kraje (3x zlato a bronz) a 

Středočeška Kristýna Kaltounková (3x zlato, 

bronz). Po třech medailích v rychlobruslení 

uzmuli Matěj Kuracina z Prahy (2x zlato, 

stříbro), Nikola Dýcková (zlato, 2x stříbro, 

Středočeský kraj), Daniela Pejšová (zlato, 

stříbro, bronz, Ústecký kraj), Karolína 

Sýkorová (2x zlato, stříbro, Liberecký kraj) a 

Nikol Nepokojová (zlato, stříbro, bronz, 

Vysočina). Nasbírat více medailí se podařilo 

také některým biatlonistům, Svatava 

Mikysková z Pardubického kraje 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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zkompletovala stříbro a 2 bronzy, Štěpán 

Machač z Liberecka zlato, stříbro a bronz, 

Luděk Abrahám (Pardubický kraj) 2 stříbra a 

bronz a Jan Semirád, také z Pardubicka, 3 

stříbra.  

Příští Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční 

v Jihomoravském kraji v roce 2017, kde se 

bude soutěžit v letních sportech.  

SLOŽKY ČOV 

Český klub fair play  

ČKFP obdržel takřka tři desítky návrhů na 

cenu fair play za rok 2015. V těchto dnech se 

připravuje slavnostní předávání, které je 

plánováno na 4. dubna v České národní 

bance. Předzvěstí tohoto již tradičního 

vyhlašování bylo předání evropské ceny 

„Flame“ Patriku Spěšnému z HC Litvínov. 

Jako držitel Hlavní ceny fair play za rok 2014 

byl navržen i na cenu evropskou, kterou mu 

Evropské hnutí fair play posléze udělilo. 

Sedmého února, před extraligovým zápasem 

s Plzní, ji Patrik na zaplněném domácím 

stadiónu převzal. 

 

KFP se dlouhodobě podílí na projektech ČOV 

zaměřených na mládež. Například 

zahajovacího ceremoniálu ODM v Ústeckém 

kraji se zúčastnila předsedkyně ČKFP Květa 

Pecková, která diskutovala také s účastníky 

únorových Olympijských her mládeže (YOG) 

2016 v norském Lillehammeru. 

 

Česká olympijská akademie  

Ondřej Rybář obhájil titul Trenér roku  

Členové Unie profesionálních trenérů (UPT) 

zvolili Ondřeje Rybáře Trenérem roku 2015. 

Šéftrenér českých biatlonistů tak dosáhl na titul 

podruhé v řadě. „V minulé sezoně bylo velkou 

výzvou navázat na úžasné úspěchy ze Soči, 

ale na mistrovství světa se prokázalo, že je to 

hlavně o sportovcích. Jejich výkony jsou 

odměnou i pro realizační tým a jsem rád, že se 

mi kdykoliv daří si tyhle okamžiky vybavit,“ řekl 

Rybář. Do hlasování v anketě se zapojilo 99  

z 108 členů UPT z 35 sportovních svazů ČR. 

 

Ondřej Rybář, od jara 2014 šéftrenér 

reprezentačních týmů v biatlonu, v minulé 

sezoně dovedl české závodníky ke čtyřem 

medailím – včetně zlaté ze smíšené štafety – 

na mistrovství světa ve finském Kontiolahti. 

Profesionální trenéři z UPT ho upřednostnili 

před fotbalovým koučem národní 

reprezentace Pavlem Vrbou, jenž se s týmem 

dostal na ME, a Jiřím Prskavcem starším, 

pod jehož vedením vyrostli mistři světa z 

loňského roku ve vodním slalomu Jiří Prskavec 

mladší a Kateřina Kudějová. Mezi finalisty ještě 

byli Milan Doleček (veslování), Petr Novák  

(rychlobruslení) a Petr Pála (tenis). 

Do Síně slávy UPT bylo uvedeno devět koučů. 

Jsou to (dle abecedy) Josef Augusta (hokej), 

Zdeněk Ciller (běh na lyžích), Lubomír Dobrý 

(basketbal), Jozef Jarabinský (fotbal), Pavel 

Korda (tenis), Eduard Krützner (ragby), 

Miroslav Kváč (atletika), Stanislav Neveselý 

(hokej) a Ladislav Souček (kanoistika).  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Více informací o všech oceněných 

trenérech najdete zde. 

Oceněni byli také kouči, pod jejichž rukama 

vyrůstali dnes úspěšní sportovci, konkrétně 

mistři světa z uplynulého roku. Mezi nimi 

jsou Pavel Bičiště, jehož svěřencem byl 

rychlostní kanoista Martin Fuksa, a Václav 

Martin, pod nímž trénovala vodní slalomářka 

Kateřina Kudějová. 

KOMISE ČOV 

Komise zahraničních vztahů  

MZV chce proškolit sportovní svazy  

Předseda Komise zahraničních vztahů ČOV 

Roman Kumpošt na posledním VV ČOV 

informoval o navázání spolupráce  

s ministerstvem zahraničí na základě 

memoranda o spolupráci mezi ČOV a MZV. 

Ministerstvo nabízí proškolení pracovníků, 

které buď ČOV, nebo sportovní svazy vysílají 

do evropských nebo mezinárodních struktur. 

Katar nabízí špičková sportoviště pro zimní 

přípravu 

ČOV plánuje podpis memoranda o porozumění 

s NOV Kataru. Došlo k tomu během návštěvy 

vedení ČOV v této blízkovýchodní zemi, která 

bude v nejbližším období pořádat řadu 

nejprestižnějších sportovních podniků. Česká 

delegace vedená předsedou ČOV Jiřím 

Kejvalem navštívila i místní špičková 

sportoviště, která Katar nabízí pro zimní 

přípravu českých sportovců. 

Komise sportovců  

Sportovci testují speciální zdravotní 

matrace, budou na nich spát v Riu  

Český olympijský výbor pro sportovce dopraví 

do dějiště letošních her v Rio de Janeiru 

vlastní zdravotní matrace, které už někteří 

šampioni testují i v domácích podmínkách. „Je 

už těžké spát na jiné matraci. Přestala mě 

bolet krční páteř, i když těžko říct, zda je to 

způsobené jen matrací. Teď budu ještě 

zkoušet měkčí variantu, tak uvidím, jakými 

postřehy z testování pak budu moct přispět,“ 

řekl stříbrný medailista z Evropských her a 

světový šampion z roku 2014, judista Lukáš 

Krpálek. Olympijská vítězka ve 

veslování Mirka Topinková-Knapková si 

matraci dokonce vzala na soustředění v Itálii.  

Vlastní matrace do olympijské vesnice v Riu 

mají přispět k absolutnímu pohodlí českých 

olympioniků. „Snažíme se jim přichystat co 

nejlepší možný servis, aby byli naprosto 

spokojení a soustředění pouze na své výkony,“ 

řekl Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a 

šéf olympijské mise. „Řešíme i další detaily 

počínaje čističkami vzduchu pro některé 

sportovce, kteří jsou astmatici, přes vybavení 

společenského prostoru až po různé 

rehabilitační pomůcky a speciální lékařské 

přístroje typu vysokofrekvenčního laseru či 

ultrazvuku.“  

 

Matrace se chystají ve více tvrdostech a také 

ve dvou délkách – 200 a 230 centimetrů. Do 

Ria pocestuje zhruba 130 kusů přímo z Číny, 

každý z nich ve formě docela malého válce. A 

v Riu už zůstanou. Jakmile se totiž matrace 

jednou rozbalí, zaberou mnohem víc místa a 

jejich přeprava zpět do Česka už by byla 

náročná a neekonomická. Také proto nyní 

Český olympijský výbor hledá v Brazílii 

charitativní projekt, který matrace využije pro 

místní obyvatele. 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/ded15iocas-Trener-roku-2015.pdf
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Komise rovných příležitostí ve sportu  

Vyhlášení ankety Trenérka–cvičitelka roku 

2015 už v dubnu   

Komise rovných příležitostí (KRP) na začátku 

dubna opět po roce vyhlásí anketu Trenérka – 

cvičitelka roku 2015. Chce tak přispět ke 

zviditelnění práce dobrovolných  

i profesionálních trenérek a cvičitelek i činnosti 

jejich sportovních organizací. Všechny 

pozvané obdrží vedle upomínkových dárků 

pamětní list a následně multimediální 

dokumentaci akce. Ocenění nelze přidělit 

opakovaně trenérkám a cvičitelkám 

vyznamenaným v uplynulých letech. 

Ve Švédsku proběhne diskuse o sportu žen  

Ve Stockholmu se na začátku dubna uskuteční 

Evropská konference sportu žen na téma 

„Posun směrem k rovnosti žen a mužů ve 

sportu". „Práce na tomto tématu v Evropě 

probíhá již řadu let. Nyní je ten správný čas 

shrnout výsledky a otázku rovnosti pohlaví ve 

sportu prezentovat a diskutovat s širokou 

veřejností,“ říká předsedkyně KRP Naděžda 

Knorre, která se spolu s tajemnicí ČOV 

Alenou Kindovou zasedání od 8. do 10. 

dubna zúčastní. Více o konferenci najdete 

ZDE.     

Lékařská komise  

Virus Zika neohrožuje přípravy na OH v Riu 

Podle sportovního ředitele ČOV Martina 

Doktora situace vzniklá šířením viru Zika  

v Brazílii neohrožuje přípravy na OH v Riu. 

Lékařská komise ČOV se na prevenci proti 

virové infekci připravuje, o aktuálním vývoji 

informuje svazy i sportovce. Podle Martina 

Doktora je situace vážná, ale podle zpráv od 

MOV i od spolupracovníků ČOV přímo z Ria 

zdaleka není tak katastrofální, jak ji podávají 

média. 

ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY 

T-Mobile Olympijský běh 2016: běžce opět 

spojí jedna myšlenka  

Ve středu 22. června odstartuje na mnoha 

místech České republiky prostřednictvím vln 

Radiožurnálu T-Mobile Olympijský běh 2016. 

Letošním cílem je překonat účast více než 25 

tisíc běžců z minulého ročníku. Zájemci se 

mohou už teď registrovat prostřednictvím 

www.olympijskybeh.cz. Olympijský běh má v 

ČR tradici od roku 1987, v roce 2015 se konal 

v novém konceptu a dosáhl nečekané velikosti. 

Účastníci si i letos mohou v jednotném 

registračním systému vybrat ze tří kategorií 

běhů v mnoha městech celé České republiky. 

„Pro všechny, kdo se nebudou moci zapojit do 

jednoho z hromadných závodů, přinášíme opět 

individuální výzvu prostřednictvím mobilní 

aplikace Endomondo,“ doplnil ředitel 

marketingové komunikace T-Mobile Jan 

Stanko. 

 

V letošním roce má ČOV jasnou vizi překročit 

celkový počet 23 pořadatelských měst z 

ročníku 2015. „Pořádání bronzového 

Olympijského běhu není extrémně náročné a 

věříme, že se k nám připojí co nejvíce 

nadšených běžeckých komunit v celé České 

republice,“ vyzývá k aktivitě potenciální 

pořadatele marketingový ředitel ČOV Marek 

Tesař a dodává: „Vedle večerních běhů 

pořádáme ve spolupráci se školami a 

společností Koh-i-noor i dětské dopolední běhy 

pro více než 20 000 dětí.“ Stejně jako před 

rokem i letos mohou všichni běžci dobrovolně 

přispět částí startovného České olympijské 

nadaci, která podporuje sociálně 

znevýhodněné mladé sportovce od 6 do 18 let. 

Potvrzená města do 15. 3. 2016: 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=aCFjcAjOOtmvWv1mQxyaXA==&ecid=UgxWXJetu7AN1CQpiFonFw==&ln=eng&emid=TTUihYdJKgwgEDLgdpfOKw==&view=infopage&template=desktop
http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=aCFjcAjOOtmvWv1mQxyaXA==&ecid=UgxWXJetu7AN1CQpiFonFw==&ln=eng&emid=TTUihYdJKgwgEDLgdpfOKw==&view=infopage&template=desktop
http://www.olympijskybeh.cz/
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Zlaté běhy: Praha, České Budějovice, Ostrava 

Stříbrné běhy: Kadaň, Rychnov nad Kněžnou, 

Stříbro 

Bronzové běhy: Bedřichov, Děčín, Holubov, 

Ivančice, Jihlava, Kostelec nad Orlicí, Most, 

Račice, Teplice, Valašské klobouky, Vrchlabí, 

Zlín 

Druhý Týden Duální kariéry se blíží  

V termínu 18. 4. až 21. 4. 2016 se bude 

v pražském sídle firmy KPMG konat další 

Týden Duální kariéry. Čtyřdenní akce je opět 

zaměřená na vzdělávání vrcholových 

sportovců a pomoc při přechodu ze sportovní 

dráhy na dráhu profesní. První den například 

proběhnou školení na téma time management 

a prezentační dovednosti, druhý den pak bude 

patřit kromě jiného sestavení životopisů a 

motivačních dopisů. Celý program dubnového 

Týdne Duální kariéry a registrační formulář 

najdete ZDE.   

Halové pětiboje Odznaku Všestrannosti 

vyvrcholily v Praze i s exhibicí osobností 

 

Pražským halovým pětibojem vyvrcholil seriál 

osmi krajských soubojů, v nichž školní 

družstva soutěžila v pěti disciplínách Odznaku 

Všestrannosti Olympijských Vítězů. Největší 

pětiboj v rámci Sazka Olympijského víceboje 

ozdobila exhibice olympioniků, které se 

zúčastnili například olympijská vítězka ve 

veslování Mirka Topinková-Knapková, atletka 

Denisa Rosolová, plážová volejbalistka 

Kristýna Kolocová nebo režisér Jakub Kohák. 

Do sportovního zápolení se zapojila družstva  

z 38 pražských škol a k tomu tým učitelů, tedy 

více než tři stovky účastníků, které přišly 

podpořit i legendy včetně Dany Zátopkové, 

Jarmily Kratochvílové, Imricha Bugára, 

Oldřicha a Pavla Svojanovských nebo 

Martina Doktora. Mladí sportovci mohli získat 

od osobností autogramy, dlouze se jim 

podepisovala a povídala si s nimi také 

olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana 

Zátopková. 

Další sportovní osobnosti se pak zapojily do 

exhibice ve stejných disciplínách, ve kterých 

soutěží školáci v rámci pětiboje. V trojskoku  

z místa předčil talentovaný kajakář Tomáš 

Veselý plážovou volejbalistku Kristýnu 

Kolocovou, naopak v počtu leh-sedů za dvě 

minuty porazila medailistu ze šampionátů 

juniorů i do 23 let atletická medailistka Denisa 

Rosolová. „Ale po minutě jsem se zděsila, že 

už nemůžu,“ povídala halová evropská 

šampionka v běhu na 400 metrů a hladila si 

namožené břišní svaly. V hodu medicinbalem 

se přehazovali olympijská vítězka Mirka 

Topinková-Knapková a sjezdař Filip Trejbal, 

který získal pro mužský tým druhý bod. 

Pražský pětiboj vyhrála ZŠ Křesomyslova, 

která je na šestém místě v celkovém pořadí 

osmi halových pětibojů. Zvítězila ZŠ České 

Budějovice, Kubatova před ZŠ Chomutov, 

Heyrovského a třetí ZŠ Rýmařov, Jelínkova. V 

osmi pětibojích soutěžilo celkem 157 družstev. 

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 

bude od března pokračovat okresními a 

krajskými koly, z nichž se nejlepší jednotlivci a 

týmy probojují do zářijového republikového 

finále. S organizací akcí skvěle pomáhají také 

příslušníci Policie a Armády České republiky, v 

Praze bylo v rolích rozhodčích 44 policistů a 8 

vojáků. 

Stovky obrázků pro olympioniky  

Z plné bedny obrázků si budou čeští 

olympionici vybírat ty, které je v srpnu 

povzbudí na olympijských hrách v Riu de 

Janeiru. Do prvního doplňkového úkolu tohoto 

ročníku Sazka Olympijského víceboje se totiž 

zapojilo 141 škol, které zaslaly stovky 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://dualcareer.cz/tyden-dualni-kariery
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originálních kreseb, koláží, ale i knížek na 

téma Běh nás baví. Olympioniky povzbudí i 

vzkazy, které děti na obrázky 

připojily. „Sportujeme s vámi a máme vás rádi. 

Při olympiádě hodně štěstí, držíme vám obě 

pěsti!!!“ zněl třeba jeden z nich.  

 

Ze 141 obrázků přihlášených do soutěže 

ohodnotila porota nejvyšším bodovým ziskem 

výtvory žáků ZŠ Vidče, ZŠ TGM Kutná Hora a 

ZŠ Kopřivnice. Ceny od společnosti KOH-I-

NOOR v hodnotě 20 tisíc korun získávají také 

ZŠ Lipůvka a Masarykova ZŠ Klášterec nad 

Orlicí. V případě stejného bodového zisku 

rozhodoval o pořadí počet bodů, který udělila 

předsedkyně poroty. Sešlo se celkem několik 

stovek obrázků, z nichž si některé 

můžete prohlédnout zde. 

ČOV dohodl s obcemi i kraji detaily 

pořádání regionálních olympijských parků 

Olympijské parky v Lipně, Ostravě, 

Pardubicích a Plzni už mají jasno v tom, jak 

bude zajištěna jejich organizace. Jak 

informoval předseda ČOV Jiří Kejval, ČOV se 

bude přímo podílet na organizaci parku na 

Lipně, který pořádá spolu s Jihočeským krajem 

a obcemi okolo lipenské přehrady. Organizace 

ostatních parků bude ležet především na 

městech nebo krajích. Potřebné smlouvy jsou 

už podepsány na lipenský a ostravský park. 

Srdcem Olympijského parku Pardubice 2016 

bude nedávno revitalizovaný park Na Špici, 

olympijský program se ale rozšíří i do jeho 

okolí a do centra města. Počítá se také 

s fanzónami a sledováním živých přenosů  

z Ria na velkoplošných obrazovkách. 8. března 

byla podepsána smlouva mezi městem 

Pardubice a ČOV a představeno oficiální logo.  

 

Plzeň chce v rámci olympijského parku svým 

občanům, fanouškům i turistům představit 

veřejnosti sportovní kluby a slavné osobnosti, 

modernizovaná sportoviště, městské rekreační 

areály a parky, atraktivní sportovní program 

pro všechny generace. V divácké aréně  

v blízkosti centra se propojí sport a kultura, 

bude se tam fandit a lidé se budou moci setkat 

se sportovci i dalšími osobnostmi. 

Ostravský park reprezentuje Ostravu jako 

město sportu. Tato událost je další z řady 

sportovních akcí, které se zde konají (Zlatá 

tretra, MSLH 2015, Davis Cup, FED Cup). 

Nejen Ostrava, ale i celý Moravskoslezský kraj 

jsou rodištěm významných sportovců a 

olympioniků v čele s atlety Emilem a Danou 

Zátopkovými. 

Sazka spustila celoroční sportovní kampaň  

Podpora sportu je aktivita, která je se značkou 

Sazka spojena od samého začátku. Proto se 

propisuje i do jejích současných projektů 

společenské odpovědnosti. V návaznosti na 

partnerství s Českou olympijskou nadací a 

soutěž pro školy Sazka Olympijský víceboj, 

jehož významnou část tvoří největší webová 

databáze sportovních klubů v ČR, portál Sport 

v okolí, Sazka odstartovala v lednu velkou 

celoroční televizní kampaň. V kampani, která 

vznikla interně bez spolupráce s reklamní 

agenturou, se objeví celkem 95 dětí převážně 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
https://www.facebook.com/olympijskytym/posts/1098043046886112
http://www.olympic.cz/clanek/2191--olympijsky-park-pardubice-2016-posveceny-podpisem-smlouvy-i-novym-logem
http://www.olympic.cz/clanek/2191--olympijsky-park-pardubice-2016-posveceny-podpisem-smlouvy-i-novym-logem
http://www.olympic.cz/clanek/2191--olympijsky-park-pardubice-2016-posveceny-podpisem-smlouvy-i-novym-logem
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ze sportovních klubů. Spot si můžete pustit 

zde.  

 

Podpora sportu dětí a mládeže je stabilní 

součástí dlouhodobé strategie Sazky. Nad 

rámec zákona dlouhodobě podporuje 

strategické projekty, jejichž cílem je 

zjednodušení přístupu ke sportu všem dětem a 

mládeži v ČR.   

Novou kategorii soutěže SPORT AMATÉR 

FOTO vyhrál Patrik Svída    

 

Nová kategorie každoroční fotografické 

soutěže, kterou připravuje Český olympijský 

výbor ve spolupráci se serverem Rajče.net, 

zná svého vítěze. Z více než 155 fotografií se 

odborné porotě nejvíce líbil snímek 

baseballisty chytajícího míček od Patrika 

Svídy. Autoři vítězných snímků v této speciální 

dětské kategorii, v níž se soutěží se Sazkou, 

partnerem projektu Sazka Olympijský víceboj, 

získají zajímavé ceny. Mezi nimi jsou i mini-

pingpongové stoly. 

 Více o pravidlech a průběhu soutěže 

najdete na Rajče.net. 

 Všechny výsledky letošního ročníku 

Sport amatér foto včetně dalších 

fotografií úspěšných autorů najdete 

zde. 
 

V olympijské škodovce už jelo téměř 40 

sportovců  

Od července loňského roku mohou diváci 

Olympijského magazínu na programu ČT sport 

sledovat zpovědi olympioniků nebo budoucích 

nadějí českého sportu v rubrice Škoda 

Olympijské jízdy. Formát, který dává možnost 

sportovci představit se v netradičním prostředí, 

během osmi měsíců přivítal již 34 bývalých, 

současných nebo vycházejících sportovních 

hvězd jako Zuzana Hejnová, Martina 

Sáblíková, Jaroslav Kulhavý, Lukáš 

Krpálek, Andrea Hlaváčková, Tomáš 

Verner, Věra Růžičková, Jan Kůrka, Ondřej 

Synek, Kateřina Elhotová a mnoho dalších. 

V příštích dílech již budou sportovci odpovídat 

na otázky spojené např. i s Olympijským 

parkem Rio–Lipno 2016. Všechny Škoda 

Olympijské jízdy si můžete pustit zde.          

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE 

Filip Trejbal instruktorem  

Skiareál Lipno hostil T-Mobile zimní kemp 

České olympijské nadace. Děti, které na své 

sportování využily podpory České olympijské 

nadace, se společně s rodiči zúčastnily kempu, 

z většiny stály vůbec poprvé na lyžích. A to 

rovnou pod dohledem zkušených instruktorů 

lyžařské školy Lipno a trojnásobného 

účastníka olympijských her Filipa Trejbala: „Je 

to pro mě nová role. Učení dětí i jejich rodičů 

jsem si užil.“ V pohádkově zasněžené lipenské 

krajině, která bude v srpnu hostit Olympijský 

park, nechybělo stavění sněhuláků, hledání 

pokladu místního lišáka Foxe, nahlédnutí do 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ISp0b1Zfuac
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tajů výroby umělého sněhu nebo přednáška od 

profesionálů z horské služby. Večerní 

bobování s pouštěním lampiónů štěstí a 

svezením na sněžném skútru bylo odměnou i 

pro dospělé účastníky, kteří se mohli naplno 

věnovat svým ratolestem a užít si zábavu na 

horách. Zážitky rozšířila i návštěva 

aquaworldu, místního hopsária i výlet na 

Stezku v korunách stromů. 

 

Pomozte dětem sportovat přes DMS  

Mladým sportovcům můžete pomáhat i díky 

Fóru dárců 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.   

 

CHYSTANÉ AKCE ČOV 

23. 3. zasedání České olympijské nadace, 

Praha  

24. 3. VV ČOV, Česká národní banka  

31. 3. mimořádný VV ČOV, Tyršův dům, Praha 

1. 4. slavnostní setkání Českého klubu 

olympioniků, Národní dům na Vinohradech, 

Praha  

4. 4. udílení Cen fair play 2015, Česká národní 

banka, Praha  

4. 4. vyhlášení Trenérky a cvičitelky 2015, 

Česká národní banka, Praha    
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