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Trenérka, cvičitelka roku 2011 - 20.3.2012, 11h, Pyramida, Praha 

5. ročník slavnostního setkání úspěšných trenérek a cvičitelek.  

Přes třicet trenérek a cvičitelek se v úterý 20. března sešlo na společenském setkání v 

hotelu Pyramida v Praze, které uspořádal Český olympijský výbor. Všechny dámy získaly 

ocenění ČOV z rukou předsedy Milana Jiráska. Na akci zavítala i dvojnásobná olympijská 

vítězka Štěpánka Hilgertová či slavná kaskadérka Hana Dvorská. 

Akce se zúčastnili zástupci českých sportovních a tělovýchovných organizací, dorazila 

také starostka Sokola Hana Moučková. 

Dámská jízda - 5.2.2012, Boží Dar 

9. ročník závodu v běhu na lyžích určeného pouze pro ženy. Letošní motto: "Pohádková 

dámská jízda" 

European Women and Sport Conference 15. - 18. 9. 2011, Londýn 

9. mezinárodní konference Ženy a sport. 

Den s golfem pro ženy, 10.9.2011, Sudoměřice u Bechyně 

Den s golfem pro ženy, 6.8.2011, Jaroměř 

Komise sportu žen Českého olympijského výboru iniciovala vznik a podpořila v rámci 

svých aktivit již šestý ročník sportovní akce zaměřené na sport žen. 

Dne 6. srpna 2011 proběhl Den s golfem pro ženy v golfovém resortu Nová Amerika u 

Jaroměře Na akci zaměřené na popularizaci aktivního sportovního vyžití žen všech 

věkových kategorií byl pro všechny příchozí připraven golfový turnaj, kterého se 

zúčastnilo 34 golfistek. Všechny hráčky obdržely pěkné ceny. Začátečnice mohly 

využít golfové akademie, v rámci níž seznámil profesionální trenér účastnice se 

základními golfovými údery, patováním, i pravidly golfu. Všechny účastnice akademie si 

zasoutěžily v patování a i tady byla vítězka Anna Nyklová odměněna hezkou cenou. Celý 

den proběhl ve skvělé atmosféře, ke které přispělo i krásné slunečné počasí. Poděkování 

za organizaci turnaje patří dámskému golfovému klubu NAGR a hlavně jeho 

předsedkyni Věře Jirešové a manažerovi resortu Jiřímu Hlouškovi. 

Další informace a fotografie naleznete na webové stránce www.novagolf.cz, kde je 

také odkaz na rozhovor s předsedkyní Komise sportu žen ČOV Naďou Knorre. 

http://web.archive.org/web/20120424215838/http:/www.novagolf.cz/
http://web.archive.org/web/20120424215838/http:/www.homerlive.cz/sport/nada_knorre_predsedkyne_komise_sportu_zen_fandi.html


Národní seminář WILD v rámci Evropského týdne sportu a relaxace žen - 4.-

.5.7.2011, Hluboká n. V. 

Dvoudenní cyklus přednášek a workshopů zaměřených na vzdělávání žen pro řídící 

pozice ve sportu spojený se sportovními a relaxačními aktivitami Evropského týdne žen. 

Trenérka, cvičitelka roku 2010 - 22.3.2011, 11h, Pyramida, Praha 

Dvaadvacet trenérek a cvičitelek se v úterý 22. března 2011 sešlo na společenském 

setkání v hotelu Pyramida v Praze, které uspořádal Český olympijský výbor. 

Všechny dámy získaly ocenění ČOV z rukou jeho šéfa Milana Jiráska.  

 

Nechybělo jedno výjimečné ocenění individuálního výkonu. Získala ho někdejší 

vynikající trenérka olympioniček ve skocích do vody Marie Čermáková. Její svěřenkyní 

byla například olympijská vítězka z roku 1968 Milena Duchková. Čermáková získala 

Diplom MOV za rok 2010 za vynikající přínos v zapojení žen a dívek do sportu. 

 

Akce se zůčastnili zástupci českých sportovních a tělovýchovných organizací, za Český 

olympijský výbor kromě předsedy Milana Jiráska také například čestná předsedkyně 

Věra Čáslavská. 

Prezentační mítink evropského programu WILD, 1.3.2011, ČOV, Praha 

3. evropské setkání a evaluace projektu WILD - 16.-.17.2.2011, Štrasburk 

Dámská jízda - 6.2.2011, Boží Dar 

8. ročník závodu v běhu na lyžích určeného pouze pro ženy. Letošní motto: "I na lyžích 

můžeme mít Hawai". 

2. evropské setkání a seminář projektu WILD - 28.-29.10.2010, Kodaň 

Den s golfem pro ženy, 28.8.2010, golfové hřiště v Sudoměřicích u Bechyně 

Komise sportu žen Českého olympijského výboru iniciovala vznik a podpořila v rámci 

svých aktivit již pátý ročník sportovní akce zaměřené na sport žen. Dne 28. srpna 2010 

proběhl na golfovém hřišti v Sudoměřicích u Bechyně Ladies Golf Day, akce zaměřená na 

popularizaci aktivního sportovního vyžití žen všech věkových kategorií. 

Pro všechny příchozí byl připraven golfový turnaj, kterého se zúčastnily aktivní golfistky 

(foto vítězek kategorií - viz příloha). Pro začátečnice byla připravena golfová akademie, 

kde profesionální golfový trenér seznámil účastnice se základními golfovými údery, 

patováním, i pravidly golfu. 

 

Celý den proběhl ve skvělé atmosféře, kterou nenarušily ani rozmary počasí. 

 



Poděkování za organizaci turnaje patří 1. Jihočeskému Klubu Bechyně a jeho manažerce 

Alici Suchanové. 

Světová konference Ženy a sport, 20. – 23. 5. 2010, Sydney (Austrálie) 

Trenérka, cvičitelka roku 2009 - 13. 4. 2010, Pyramida, Praha3. ročník slavnostního 

setkání úspěšných trenérek a cvičitelek. 

1. evropské setkání a seminář projektu WILD - 12.-13.4.2010, Brusel 

2009 
Rozšířené zasedání Komise sportu žen - Praha, 16.10.2009 

Komise sportu žen ČOV hostila v pátek 16. října 2009 v rámci svého rozšířeného 

zasedání hosty z různých oblastí věnujících se problematice sportu žen. 

 

Pozvání do Prahy přijala v prvé řadě profesorka Norské sportovní univerzity a 

předsedkyně Women Sport International Kari Fasting, která prezentovala výzkumy 

týkající se oblasti sportu žen realizované v Norsku (Equality and Diversity in Norwegian 

Sport, 2008) stejně jako postřehy z tamní praxe v oblasti zastoupení žen ve vedoucích 

pozicích ve sportu. Vzhledem k pozici prof. Fasting na mezinárodním poli v oblasti 

sportu žen doplnila svou prezentaci navíc o informace o výzkumu United Nations a o 

doporučeních MOV v této oblasti. 

 

Mezinárodní účast na zasedání Komise rozšířila i prezentace výzkumu sportovní 

organizace UFOLEP (francouzská sportovní organizace na bázi českého Sportu pro 

všechny). Její zástupci Philippe Machu, Michal Garnier, Jean Claude Bernard přišli mj. se 

zajímavým zjištěním týkající se navýšení počtu francouzských žen v týmových sportech 

a v motorismu. V ČR je to především golf a jezdectví, zatímco např. v Norsku fotbal a 

házená. 

 

Vzhledem k tomu, že se rozšířeného zasedání Komise sportu žen v sídle ČOV v Praze 

účastnil i prezident ČOV Milan Jirásek a generální sekretář ČOV Petr Hrubec, diskutovala 

se nevyhnutelně i problematika zastoupení žen v řídicích pozicích ve sportu či v pozicích 

trenérek. V Česku, na rozdíl např. od Norska, neexistuje jakákoliv formální databáze 

zájemkyň o působení v oblasti sportu i po skončení aktivní sportovní kariéry, stejně jako 

je problematické např. vzdělávání trenérek/trenérů pod záštitou národního 

olympijského výboru. Zatímco výběr či jmenování zájemkyň o funkce ve sporu 

neumožňují stanovy ČOV, záštita nad vzděláváním sportovních odborníků je naopak 

problematická vzhledem k nesjednocené struktuře sportovních organizací v ČR. Přitom 



mylně předpokládaný nezájem žen o řídicí pozice ve sportu vyvrátila přímo na zasedání 

Komise Štěpánka Hilgertová společně s pozvanými mezinárodními rozhodčími Hanou 

Novotnou (skoky do vody) a Karin Záhorovou (volejbal). Např. Hana Novotná je 

místopředsedkyní Komise skoků do vody mezinárodní plavecké federace (FINA), ale v 

ČR nebyla vyzvána k zapojení do domácích organizačních struktur v oblasti plaveckého 

sportu. Doc. Milada Krejčí působící na Jihočeské univerzitě k tomuto tématu dodala, že 

např. i přestože ve výzkumu mapujícím nabídku sportovních aktivit v jihočeském 

regionu se ukázal pro ženy nejrozšířenější volejbal, v organizační struktuře tohoto 

sportu v ČR nefiguruje jediná žena. Mezinárodní volejbalová rozhodčí Karin Záhorová 

dokumentovala situaci v jejím odvětví čísly z letošních evropských šampionátů. Zatímco 

na ženském ME v Polsku byly 3 rozhodčí-ženy, mužského ME v Turecku se účastnili 

pouze rozhodčí-muži. Doporučení pro tuto oblast sportu žen v Česku přitom obsahuje již 

závěrečná zpráva z projektu Ženy a sport v ČR (2007) realizovaná Komisí sportu žen 

ČOV ve spolupráci s Norskou sportovní univerzitou. Žádná doporučení však zatím 

nebyla sportovními svazy/organizacemi akceptována a zapracována do běžné praxe. 

Přesto se najdou i výjimky - za upozornění stojí např. situace ve vodním slalomu, kde je 

zastoupení rozhodčích-žen vyšší než v jiných sportech, navíc zde figuruje na 

mezinárodní scéně etablovaná česká rozhodčí Libuše Rolečková. 

 

Možné nastínění konkrétních řešení v této oblasti by mohlo přinést zapojení Komise 

sportu žen ČOV do mezinárodního programu rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu 

(Women International Leadership Development Program). Jedná se o 14měsíční projekt 

realizovaný evropskou nevládní sportovní organizací ENGSO a podporovaný finančně ze 

zdrojů EU, do něhož bude Komise zapojena od ledna 2010 jako partner pro evropská 

školení. 

 

Další součástí pražského říjnového rozšířeného jednání bylo připomenutí akcí 

podporovaných právě Komisí sportu žen ČOV. V roce 2009 se jednalo především o 

Karlův běh – Valentýnskou dámskou jízdu (závod v běhu na lyžích pro ženy – Boží Dar) a 

Den s golfem pro ženy (Ústí nad 

Labem). V tradici podpory akcí zaměřených výhradně na sport žen bude Komise 

pokračovat i nadále. Ke Karlovu Běhu a Dni s golfem pro ženy, který se pro rok 2010 

přesouvá ve spolupráci se sportovní manažerkou a novinářkou Alicí Suchanovou do 

Bechyně (Zámecký Resort Bechyně) se Komise připojuje i k akci s názvem Evropský 

týden sportu a relaxace žen, které se v letošním prvním ročníku ve dnech 6. - 12. 

července 2009 účastnilo 300 žen. Akci organizovala Katedra výchovy ke zdraví 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (spolupracovnice Komise Doc. Milada Krejčí) 



ve spolupráci s Baseballovým a softbalovým klubem v Hluboké n.V. Program byl 

zaměřen na seznámení žen s řadou tradičních i méně obvyklých sportovních odvětví, s 

různými formami relaxace a s novými trendy v oblasti zdravé výživy a životního stylu. 

Fyzická zdatnost účastnic ani věk přitom nehrála roli. 

 

Kromě nastíněných akcí hodlá Komise sportu žen ČOV i nadále spolupracovat s 

regionálními zástupci sportovních organizací/svazů a se zástupkyněmi a zástupci z 

akademické sféry. Nově se v tomto směru zapojila PhDr. Miluše Macháčková z Fakulty 

tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V oblasti výzkumu a akademického 

činnosti se i nadále členky a členové Komise budou účastnit mezinárodních seminářů a 

konferencí. Tou nejbližší a zároveň jednou z nejvýznamnějších bude Světová konference 

Ženy a sport konající se v květnu 2010 v Sydney. 

Den s golfem pro ženy, Ústí nad Labem 

Komise sportu žen iniciovala vznik a podpořila v rámci svých aktivit již čtvrtý ročník 

akce zaměřené na sport žen. 8. srpna 2009 proběhl na golfovém hřišti Terasy Ústí nad 

Labem Ladies Golf Day – akce zaměřená na popularizaci aktivního sportovního vyžití 

žen všech věkových kategorií. Pro všechny příchozí byl připraven golfový turnaj, 

kterého se zúčastnilo 34 golfistek. Pro začátečnice byla navíc zorganizována golfová 

akademie, kde je profesionální golfový trenér seznámil se základními golfovými údery, 

patováním, i pravidly golfu. Celý den proběhl ve skvělé atmosféře, ke které přispělo i 

krásné slunečné počasí. Poděkování za organizaci turnaje patří společnosti CZ GOLF a 

jeho manažerce Radce Važanské. 

Seminář Sport Management, 6. – 8. 5. 2009, Lausanne (Švýcarsko) 

Trenérka, cvičitelka roku 2008, Tyršův dům, Praha 

2. ročník slavnostního setkání úspěšných trenérek a cvičitelek 

Za svou práci věnovanou v uplynulém roce sportovní činnosti byly v úterý 31. března 

2009 oceněny trenérky a cvičitelky z celé České republiky. Čtyřiatřicet žen 

nominovaných jednotlivými českými sportovními svazy a organizacemi, převzalo v 

Mramorovém sále Tyršova domu v Praze pamětní list a drobné dárky. Poděkování za 

činnost trenérek a cvičitelek vyjádřil přítomným předseda ČOV MUDr. Milan Jirásek 

společně s dalšími čestnými hosty setkání – místopředsedy ČOV doc. Josefem Dovalilem 

a doc. Františkem Dvořákem, předsedou České asociace Sportu pro všechny doc. Ing. 

Jiřím Laurencem, starostou České obce sokolské doc. Jaroslavem Bernardem, 

generálním sekretářem ČSTV a členem Komise sportu žen ČOV Janem Boháčem. 

 

Setkání se zúčastnila celá řada dalších osobností českého sportu. Akce je již druhým 

rokem úspěšnou iniciativou Komise sportu žen ČOV. Letos blahopřála její předsedkyně 



Naďa Knorre rekordnímu počtu zúčastněných trenérek registrovaných v ČSTV, České 

obci sokolské nebo v ČASPV. Cílem Komise sportu žen zůstává i pro příští ročníky 

podpora zapojení žen do aktivního působení ve sportu a tělovýchově, propagace 

olympijské myšlenky, zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního 

odvětví a místa, ve kterém trenérky a cvičitelky působí. 

Letošní akce navázala na tradici započatou v roce 2007, kdy ČOV poprvé vyzval 

sportovní a tělovýchovné organizace k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérek a 

cvičitelek do vyhlašovaných sportovních anket. 

Karlův běh – Valentýnská dámská jízda 2009, Boží Dar 

Závod v běhu na lyžích výhradně pro ženy 

Tradiční Karlův běh v okolí krušnohorského Božího Daru, který se již po téměř čtyřicet 

let koná pravidelně v prvních měsících roku, doplňoval letos již pošesté závod v běhu na 

lyžích určený výhradně pro ženy. Dámská jízda se tentokrát zapsala do kalendáře na 

sobotu 14. února. A právě svátek sv. Valentýna využila skupina organizátorů z 

Lyžařského klubu Slovan v Karlových Varech pro každoroční tématické zaměření 

závodu, k němuž patří vždy i patřičné oblečení a nálada. I letos se potvrdilo, že velké 

množství žen bere tuto akci jako relaxační den určený jen a výhradně pro ně samotné – 

muži mají pouze funkci pečovatelskou, dělají občerstvovací stanici anebo měří čas. 

Závod, který vymyslela bývalá lyžařka Jitka Peřina-Salajková, jíž inspirovala její účast na 

výhradně ženském dálkovém běhu ve švýcarském Engadinu, si získává stále více 

příznivkyň. Zatímco první ročník jelo zhruba dvacet účastnic, letos jich bylo již 70. 

Sportovkyně závodily ve třech kategoriích a to jako slečny, ženy a báby, nechyběla ani 

kategorie pro pěší. První tři účastnice v každé kategorii obdržely krásnou věcnou cenu, o 

zbytku dárků rozhodovala tombola. Každá sportovkyně také obdržela v cíli i pamětní 

hrneček s logem Karlova běhu. 

2008 

Trenérka, cvičitelka roku 2008 - 15.4.2008, Tyršův dům, Praha 

V polovině dubna 2008 se konalo slavnostní společenské setkání trenérek a cvičitelek 

roku 2007 se zástupci ČOV. Akce proběhla v Praze, v Mramorovém sále Tyršova domu za 

účasti: předsedy ČOV MUDr. Milana Jiráska, místopředsedy ČOV Doc. Josefa Dovalila, 

generálního sekretáře ČOV JUDr. Petra Hrubce, předsedy ČASPV doc. Jiřího Laurence, 

starosty ČOS doc. J. Bernarda, členek a členů Komise sportu žen ČOV. Slavnostního 

setkání se zúčastnilo celkem 28 trenérek a cvičitelek navržených sportovními 

organizacemi ČR. Účastnicím byly předány pamětní listy a upomínkové suvenýry. 

Komise akci vyhodnotila jako úspěšnou a potřebnou, a i proto doporučujeme navázat na 



založenou tradici a pravidelně vyhlašovat ankety Trenérka, cvičitelka roku ve všech 

sportovních organizacích ČR. 

FEMINA Film, 8. – 11. 10. 2008, Ústí nad Labem 

Ústecký Femina Film představil pro letošní již 4. ročník festivalu ženských filmů o 

ženách také novinku – tematickou sekci věnovanou spojení žen a sportu. I za přispění 

faktu, že nad festivalem převzal záštitu ČOV, se v Ústí představilo několik významných 

sportovkyň. 

První den festivalu uvedl tuto tematickou sekci dokument o cyklistce Tereze Huříkové, 

po němž následovala filmová projekce „Yvetta se vrací“, která připomněla ženský 

světový rekord v přeplavbě kanálu La Manche. Jeho držitelka – dálková plavkyně Yvetta 

Hlaváčová – se představila divákům v Ústí osobně a v následné debatě tak trpělivě 

odpovídala na mnoho otázek, týkajících se jejího sportování. Yvetta se na festivalu ujala i 

společenských povinností – nejprve byla čestnou návštěvou na vernisáži fotografií další 

významné osobnosti – Markéty Navrátilové – jediné ženy, která mezi profesionály fotí 

slavnou Tour de France. Poté se Yvetta společně s dalšími pozvanými zúčastnila 

slavnostního zahájení festivalu v Činoherním studiu, kde měla premiéru i „hymna“ 

festivalu „Ať žije sport“. 

Za ČOV zde měla velmi zajímavé uvítání i Květa Jeriová-Pecková, která hovořila o 

obtížné situaci sportovkyň při kombinování partnerského či rodinného života s 

vrcholovým sportováním. Bývalá reprezentantka v klasickém lyžování se druhý den 

festivalu ujala rovněž role průvodce po situaci sportovců a sportovkyň v období 

komunistického režimu, čímž i za přispění jejího manžela Zdeňka Pecky výborně 

doplnila další dokument o významné české sportovkyni Olze Fikotové-Conolly. 

Další program festivalu poutavě vyplnil i další z dokumentů – tentokrát zahraniční 

tvorby – „Fotbal pod dohledem“, německý snímek, který zachytil snahu jednoho z 

německých fotbalových týmů žen sehrát přátelské utkání s Íránským národním ženským 

týmem se všemi sportovními, ale především těmi politickými aspekty. Také projekce 

snímku „Akvabely“ přispěla filmovým zpracováním tématu lidství a sexuality zasazeným 

do sportovního prostředí žen. Pak už ale přišla na řadu opět dokumentární tvorba a 

projekce o Štěpánce Hilgertové, která rovněž přijala pozvání organizátorek festivalu, a 

doplnila tak dokument České televize z roku 2002 o mnoho nových souvislostí. 

V pro leckoho nových souvislostech se nesl i závěrečný počin tematické sekce festivalu, 

kdy v diskusní „pavlači“ Ester Kočičkové dostaly prostor nejen osobní příběhy a 

zkušenosti Květy Pecková, Štěpánky Hilgertové a Terezy Huříkové, ale i témata 



ženského sportu a jeho radostí i starostí. Snad i pro moderátorku tohoto diskusního 

pořadu která se přiznala, že sport není zrovna její srdcovou záležitostí, osvětlily tyto tři 

výborné české sportovkyně, že i na témata jako je sexuální obtěžování ve sportu nebo 

problémy vyplývající z neúplné profesionalizace žen ve sportu stojí za to upozorňovat. 

Dámská jízda – I na lyžích můžeme být dámy! 24. 2. 2008, Boží dar 

5. ročník závodu v běhu na lyžích výhradně pro ženy, tentokrát na téma: Kdo nemá pod 

čepicí měl by mít pod kloboukem 

2007 
Projekt Ženy ve sportu v České republice 

Projekt Komise sportu žen ČOV realizovaný ve spolupráci se Sportovní univerzitou v 

Oslo. 

Jedním z výstupů byla publikace Ženy a sport v ČR v českém a anglickém jazyce.  

Publikace Prevence obtěžování v prostředí sportu v ČR 

Cvičitelka roku 2007 – ČASPV, 27. 10. 2007, Žďár nad Sázavou 

Slavnostní vyhlášení anketa Cvičitelka roku 2007 České asociace sportu pro všechny za 

účasti předsedkyně Komise sportu žen ČOV Nadi Knorre jako členky odborné poroty. 

Den s golfem pro ženy, 12. 5. 2007, Sokolov a 21. 7. 2007, Most 

pokračování úspěšné tradice golfových seminářů určených výhradně pro ženy 

Bowling pro ženy, Most 

regionální akce podporující sportovní aktivitu žen 

Karlův běh – Dámská jízda, 18. 2. 2007, Boží Dar 

5. ročník závodu v běhu na lyžích určený výhradně pro ženy 

2006 

7. evropská konference Ženy a sport, 24. – 25. 3. 2006, Vídeň 

Program ENTER! 

od roku 2006 se Komise sportu žen ČOV zapojila do programu ENTER! vyhlášeného 

ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation). Program je zaměřen na 

aktivity směřující ke zvyšování podílu žen v řídících pozicích ve sportovních 

organizacích na národní i mezinárodní úrovni. 

2005 



Golf lady day, 12. 6. 2005, Most 

2. seminář pro začínající golfistky 

V neděli 12. června 2005 proběhl na golfovém hřišti v Mostě v pořadí druhý seminář 

Golf Lady Day (první se uskutečnil na podzim roku 2004 v Hazlově u Františkových 

Lázní) pořádaný komisí sportu žen Českého olympijského výboru, golfového klubu Most 

a kosmetiky AVON. Semináře se aktivně zúčastnilo 40 žen všech věkových kategorií, 

převážná část účastnic byla z okolí Mostu, Litvínova, Chomutova, Teplic, Ústí nad Labem 

a Prahy. 

Pro účastnice byla připravena diskuse o činnosti a aktivitách komise sportu žen ČOV, 

seznámení s golfem – golfová akademie, soutěže o ceny v základních golfových 

dovednostech. Firma AVON připravila pro všechny účastnice poradenství v oblasti 

vlasové a dekorativní kosmetiky. Všem zúčastněným se po sportovní stránce věnovali 

dva profesionální trenéři, kteří také zajistili potřebné vybavení pro úspěšný průběh 

praktické části semináře. Celá akce proběhla v pohodové atmosféře a většina ji hodnotila 

jako výbornou a velmi vhodnou pro ženy, které se do sportování chtějí zapojit i při všech 

svých rodinných povinnostech. Komise sportu žen ČOV i v budoucnu bude podobné akce 

iniciovat a podporovat. 

Bowling pro ženy, Most 

regionální akce podporující sportovní aktivitu žen 

2004 

Seznámení s golfem – základní lekce, 12. 9. 2004, Hazlov u Františkových Lázní 

Možnost pro ženy vyzkoušet si golf na vlastní kůži pod vedením trenéra, kontaktní 

osoba Vlasta Peterková 

6. Evropská konference Ženy, sport a demokracie, 23. – 25. 4. 2004, Paříž 

3. Světová konference Žena a sport, 2004, Maroko 

Setkávání se zástupci všech regionů ČR 

v rámci snahy o zvyšování zájmu žen o aktivní sportování a o zvýšení podílu žen v 

řídících a rozhodovacích pozicích sportu v ČR připravují některé regiony sportovní akce 

pro ženy 



Karlův běh pro ženy, 15. 2. 2004, Boží Dar 

závod v běhu na lyžích, 10 km klasicky ve třech věkových kategoriích, výhradně pro 

ženy 

2003 

Seminář Ženy v řídících strukturách sportu v evropských zemích v ČR, 3. 10. 2003, 

FTVS UK, Praha 

Na semináři zazněly tyto příspěvky: 

– Prof. Kari FASTING, Sportovní Universita Oslo, Norsko – Faktory důležité pro zvýšení 

účasti žen v rozhodovacích a řídících pozicích sportu 

– Prof. Chantal AMADE-ESCOT, předsedkyně Evropské komise Žena a sport EWS, 

Francie – Ženy v řídících pozicích sportovních organizací v Evropě 

– Alena KINDOVÁ, ředitelka marketingové agentury Česká olympijská–- Marketing 

sportu v ČR – uplatnění i pro ženy? 

– Doc. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc., Pedagogická fakulta UK Praha – Ženství a problém 

sebeúcty 

– PaedDr. Naďa KNORRE, CSc., Český olympijský výbor – Vytvářejí české sportovní 

organizace podmínky pro uplatnění žen v řídících strukturách sportu v ČR? 

2002 

Seminář Faktory rozvoje sportu žen v některých evropských zemích a v ČR 

seminář s mezinárodní účastí pro sportovní svazy ČR, vydán sborník příspěvků ze 

semináře – viz knihovnička ČOV. 

Tělovýchovná konference Tělo, Praha 

kulatý stůl Žena a sport 

Evropská sportovní konference Žena a sport, duben 2002, Berlín. 

Naďa Knorre-Vlasáková zde zvolena do Evropské pracovní skupiny Žena a sport EWS na 

období 

2001 

Spolupráce s Norskou sportovní univerzitou v Oslo 

s komisí spolupracuje prof. Kari Fasting, která je vedoucí projektu Žena a sport v ČR 

připraveného na období let 2001–2004. Podepsán kontrakt mezi ČOV a Sportovní 



universitou Oslo o spolupráci při řešení Projektu Žena a sport v ČR [odkaz na stranku 

Projekty], podána žádost o podporu Projektu z fondu programu Solidarita MOV 

Národní tělovýchovná konference na FTVS Praha, kulatý stůl Žena a sport 

diskusní panel se členkami Komise, příspěvek ve sborníku z konference 

Seminář s doc. PhDr. Jiřinou Šiklovou 

problematika žen a feminismus za účasti prof. Kari Fasting a Jitky Janoškové, konzultace 

na téma společné práce a specifiky feministické politiky v České republice.  

Tělovýchovná konference Tělo Olomouc 

kulatý stůl Žena a sport, příspěvek ve sborníku z konference. 

Seminář s mezinárodní účastí Medializace sportu žen, Praha 

sborník příspěvků z konference – viz knihovnička ČOV. 

Uplatnění ženského formativního prvku ve školní tělesné výchově a sportu 

Anna Hogenová a Naďa Knorre obhájily výzkumný úkol MŠMTČR, závěrečná zpráva je k 

dispozici na ČOV. Výsledkem výzkumu je publikace: Žena a sport na konci třetího 

tisíciletí 

Women Sport Foundation, březen 2001, San Diego, USA 

Naďa Vlasáková se zúčastnila na pozvání Women Sport Foundation USA jednání o 

možnostech spolupráce s touto nadací (San Diego – Chula Vista, výcvikové centrum 

Olympijského výboru USA). 

Mezinárodní konference Žena a sport v norském Lilehammeru 

účast Naďa Vlasáková. 

Světová konference Legalita a legitimnost ve sportu, Kolín nad Rýnem 

účast Anna Hogenová 

2000 

Tělovýchovná konference Tělo, Praha 

kulatý stůl Žena a sport 

Seminář vysokých tělovýchovných škol ČR, Strážné 

příspěvek ve sborníku ze semináře: Postavení žen ve sportu v ČR 

Mezinárodní konference Zvláštnosti kondiční a psychologické přípravy žen ve 

vrcholovém sportu, Praha 

instruktor prof. Berit Skirstad, Sportovní Universita Oslo, vydán sborník příspěvků z 

konference – viz knihovnička ČOV. 



Světová konference Žena a sport MOV Paříž 

účast Naďa Vlasáková 

Evropská konference Žena a sport, 2000, Helsinki 

Naďa Vlasáková zvolena do Evropské pracovní skupiny Žena a sport EWS na období let 

2000 - 2002 

Mezinárodní konference Žena a sport (Legality and Legitimacy in Sport), 7. – 13. 9. 

2000, Glasgow, Velká Británie 

účast Anna Hogenová 

Olympijský kongres MOV Austrálie, 27. – 31. 10. 2000, Brisbane 

účast Naďa Vlasáková, prezentace posteru Žena a sport v ČR 

Konference Zum Problem des Ganzes, Německo, Bad Godesberg 

účast Anna Hogenová 

1999 

Tělovýchovná konference Tělo, Olomouc 

kulatý stůl Žena a sport 

Mezinárodní konference Vzdělání a profesní uplatnění žen ve sportu, Praha 

Instruktorky: prof. Kari Fasting, Norsko a prof. Natalia Stambulova, Rusko, vydán 

sborník příspěvků z konference – viz knihovnička ČOV. 

Zasedání Evropské pracovní skupiny Žena a sport EWS poprvé v ČR, Praha 

Doprovodný program pro ženy při plenárním zasedání evropských olympijských 

výborů, Praha 

Mezinárodní konference Žena a sport (Just Leasure) v Angliii, Cheltenham 

účast Anna Hogenová 

Evropská sportovní konference Malta 

zasedání Evropské pracovní skupiny Žena a sport (EWS) s kontaktními osobami 

evropských olympijských výborů, účast Naďa Vlasáková. 

Olympijské fórum Žena a sport, Barcelona 

účast Naďa Vlasáková. 

1998 

3. Evropská konference Žena a sport, Atény 

Účast předsedkyně komise Nadi Vlasákové, navázání kontaktu s evropskou pracovní 

skupinou Žena a sport. Výsledkem byla dohoda o organizaci zasedání evropské pracovní 

skupiny Žena a sport EWS poprvé v ČR (květen 1999, Praha) 



2. světová konference Žena a sport, 19. – 22. 5. 1998, Namibia, Windhoek 

Mezinárodní seminář MOV Žena a sport, Záhřeb 

Relaxační pohybové aktivity pro ženy, Praha 

Seminář s dánským lektorem Ericem Tybjergem. Vydána videokazeta ze semináře, ČOV. 

Vydání Sborníku Žena a sport 1998 

Příspěvky ze semináře (15. svazek Olympijské knihovničky) 

1997 

Tělovýchovná konference Tělo Olomouc 

V rámci konference se uskutečnil kulatý stůl na téma Ženy a sport 

Seminář Sport jako profese pro ženy 

Seminář instruktora MOV Gunilla Lindberg 

Zasedání ČOV, diskuse na téma "Úloha žen v současné společnosti" 

Hosté: Irena Ondrová – senátorka ODS, ing. Marie Marvanová – manažerka Investiční a 

poštovní banky, doc. Jiřina Šiklová – Filosofická fakulta UK Praha, MUDr. Dana Seidlová – 

odborná ženská lékařka 

Evropská konference EUROGYM – Workshop Žena a sport, Německo, 

Friedrichshafen 
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