
 

 

Praha 20. prosince 2018 

 

Nominace na ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2018 

 

Vážení sportovní přátelé,  

 

dovolte, abychom Vás požádali o nominaci trenérek a cvičitelek, které si za svou činnost zaslouží ocenění Trenérka, 

cvičitelka roku 2018 v některé z těchto kategorií: 

 

- dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky, 

- profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy, 

- objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku. 

 

Český olympijský výbor ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV již od roku 2007 oceňuje přínos 

žen, které se zasloužily o rozvoj sportu pro všechny, o výchovu dětí i talentovaných a profesionálních sportovkyň a 

sportovců. 

Také v roce 2019 bychom na základě Vašich nominací rádi ocenili při příležitosti slavnostního setkání úspěšných 

dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek co nejvíce žen, jejichž práce možná není veřejnosti až tak známá, 

ale o to více je přínosná v rámci českého sportu. 

 

Trenérky a cvičitelky nominujte prosím do 24. února 2019 prostřednictvím online formuláře, který naleznete ZDE. 

 

Nominace lze podávat pouze prostřednictvím střešních sportovních organizací, jako jsou Česká unie sportu, Česká 

obec sokolská, Česká asociace sportu pro všechny, Sdružení sportovních svazů České republiky nebo další. Ocenění 

nelze přidělit opakovaně trenérkám a cvičitelkám vyznamenaným v uplynulých letech. V případě dotazů kontaktujte 

tajemnici KRP ČOV Jolanu Šmídovou na adrese smidova@olympic.cz nebo telefonicky na čísle +420 731 047 722. 

 

Slavnostní setkání proběhne za účasti osobností českého sportovního hnutí na jaře roku 2019 a o jeho termínu a místě 

konání Vás budeme informovat. Všechny oceněné trenérky a cvičitelky obdrží vedle upomínkových dárků také pamětní 

list a následně multimediální dokumentaci celé akce. 

 

Věříme, že díky spolupráci s Vámi přispějeme k další podpoře sportu ve vašem regionu, k posílení olympijských 

myšlenek a propagaci zdravého životního stylu. 

 

S pozdravem 

 
Naděžda Knorre 

předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV 

https://goo.gl/forms/LNI5FDEz2pxN8p2U2
mailto:smidova@olympic.cz
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