
Sport pro všechny

Česká olympijská nadace 
podporuje individuální sportovce 
ve věku 6-18 let. 
Patrony projektu jsou olympijští
medailisté z Vancouveru a Londýna.

! „Mám velkou radost, že se 
všichni medailisté z Londýna
i Vancouveru rozhodli projekt
podpořit. Těším se, že pomůžeme
dětem sportovat a umožníme jim
plnit si své sny. Ke sportu má mít
přístup každý.“

Jaroslav Kulhavý, 
biker, olympijský vítěz

H A R M O N O G R A M

Prosinec 2012
• Zahájení projektu

Leden, duben, srpen, prosinec 2013
• Zasedání komise a přidělení příspěvků

Projekt Česká olympijská nadace 
je součástí České nadace sportovní reprezentace.

www.olympic.cz

D Á M E  O S O B Ě  V Ě D Ě T
Hlavním partnerem projektu je Česká televize. 
Projekt podporuje i Český rozhlas.
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Co chceme?
Sport nesmí být výsadou bohatých. Chceme umožnit
sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Koho podporujeme? 
Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. 
Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. 
Příspěvek mohou dostat děti ze sociálně 
slabých rodin a děti vyrůstající 
v sociálních ústavech. O příspěvek žádají 
vždy zákonní zástupci.

Na co přispíváme?
Vždy jen na konkrétní věci: Sportovní vybavení, sportovní
kurzy, kroužky a soustředění.

Na co nepřispíváme?
Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady,
nájmy, náklady na elektrickou energii atp.

Kolik peněz přidělujeme?
O konkrétní přidělené částce rozhoduje 
vždy komise České olympijské nadace. 
Rozhodujeme se podle konkrétních 
okolností a situace žadatele a podle 
finančních možností nadace.

Jak je nadace financována?
• Prvotním vkladem českých sportovců – 

medailistů z Londýna a Vancouveru
• Příspěvky partnerů Českého olympijského týmu
• Výtěžky charitativních aukcí 

Kdo rozhoduje 
o přidělení podpory?
Komise nadace, ve které zasedají tváře nadace – olympijští
medailisté – a dva zástupci olympijského výboru. 
Komise se schází jednou za tři měsíce. Usnášeníschopná je
vždy, zasedají-li alespoň 3 členové, z nichž alespoň 1 musí
být zástupce ČOV.

Jak lze o peníze zažádat?
Zájemci vyplní jednoduchý formulář na webových
stránkách ČOV, jehož součástí bude doložení jejich sociální
situace.

Jaká část prostředků 
jde na dobrou věc?
100 procent. Administrativní náklady kompletně hradí ČOV. 
Podpora je tedy maximálně efektivní.

T VÁ Ř E  P R O J E K T U
Prezidentem 
České olympijské nadace 
je Jan Železný, 
trojnásobný olympijský vítěz
v hodu oštěpem.

• Barbora Špotáková (atletika)
• Miroslava Knapková (veslování)
• David Svoboda (moderní pětiboj)
• Jaroslav Kulhavý (cyklistika)
• Onřej Synek (veslování)
• Vavřinec Hradilek (vodní slalom)
• Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká (tenis)
• Zuzana Hejnová (atletika)
• Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, 

Jan Štěrba (rychlostní kanoistika)
• Adéla Sýkorová (střelba)

• Martina Sáblíková (rychlobruslení)
• Šárka Záhrobská (alpské lyžování)
• Martin Jakš, Lukáš Bauer, 

Jiří Magál, Martin Koukal (běh na lyžích)

www.olympic.cz
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DAVID SVOBODA,
moderní pětibojař,
olympijský vítěz


