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20	let	Komise	sportu	žen	/	Komise	rovných	příležitostí	ve	sportu	ČOV	

	

V	květnu	1994	se	v	anglickém	Brightonu	konala	první	mezinárodní	konference	Žena	

a	 sport.	 Konferenci	 organizovala	 Sportovní	 rada	 Velké	 Británie	 za	 podpory	Mezinárodního	

olympijského	výboru,	zúčastnilo	se	jí	280	delegátů	z	82	zemí	včetně	zástupců	České	republiky.	

Výsledkem	 jednání	delegátů,	 kteří	 reprezentovali	 jak	 státní	 instituce	 jednotlivých	 zemí,	 tak	

národní	 olympijské	 výbory	 a	 sportovní	 organizace,	 byla	 deklarace	 (Brighton	 Declaration),	

jejímž	 cílem	 je	 vytvoření	 podmínek	 pro	 zapojení	 žen	 do	 činnosti	 sportovních	 organizací	

na	všech	úrovních	a	ve	všech	dostupných	funkcích.	

Konkrétním	výsledkem	konference	Žena	a	sport	bylo	schválení	jednotné	mezinárodní	

strategie	hnutí	Žena	a	sport,	které	bylo	po	skončení	konference	předloženo	všemi	delegáty	

jednotlivým	 národním	 vládním	 i	 nevládním	 organizacím	 s	 žádostí	 o	 podporu	 tohoto	

celosvětového	hnutí.		

Český	olympijský	výbor	rozhodl	o	založení	Komise	sportu	žen	(KSŽ),	první	v	ČR.	

	



2 
 

Milníky	činnosti	Komise	sportu	žen/	Komise	rovných	příležitostí	ve	sportu	ČOV:	

	

Ø 5.12.1996	ustavující	schůze	Komise	žena	a	sport	ČOV	

Ø 13.5.1997	rozšířené	zasedání	komise	Žena	a	sport	ČOV	dne	s	vedením	ČOV		

o předseda	 Milan	 Jirásek,	 místopředsedové	 Josef	 Dovalil	 a	 František	 Dvořák,	

generální	sekretář	Karol	Špaček)	a	hosty:	

		 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	

	

Ø 22.11.1997	Gunilla	LINDBERG,	členka	MOV	

o Gunilla	Lindberg	byla	hlavním	řečníkem	na	konferenci	Sport	jako	profese	pro	ženy.	

Konferenci	uspořádala	v	Praze	Komise	sportu	žen	ČOV.	

	

Ø 23.11.1998	uspořádán	v	Praze	seminář	s	dánským	lektorem	Ericem	TYBJERGEM		

Relaxační	pohybové	aktivity	pro	ženy.	Ze	semináře	byla	vydána	videokazeta.	

Ø Listopad	1998	-	vydání	prvního	sborníku	Žena	a	sport	v	ČR,	listopad	1998.	

	

Ø 14.	–	16.5.1999	Schůze	Evropské	pracovní	skupiny	Žena	a	sport	(EWS)	v	Praze.		

Předsedkyně	 KSŽ	 Naděžda	 Knorre	 -	 Vlasáková	 byla	 požádána	 o	 vystoupení	

na	3.	Evropské	konferenci	Žena	a	sport	v	Helsinkách	2000.	

	

Ø 15.	-	16.10.1999	Uspořádána	v	Praze	mezinárodní	konference	Výzkum	a	vzdělání		

v	oblasti	sportu	žen.	Zahraniční	lektorkou	byla	prof.	Kari	Fasting	z	Norské	sportovní		

University	 v	 Oslo.	 Z	 příspěvků	 přednesených	 na	 konferenci	 byl	 vydán	 sborník	 Žena	

a	sport	´99.	
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Ø 17.11.2000	Uspořádán	seminář	pro	trenéry	sportovních	svazů		Kondiční	a		

psychologická	příprava	žen	ve	sportu.		

	

Ø 2000	–	2004	Naděžda	Knorre	zvolena	členkou	VV	ČOV.		

	

Ø 2.11.2001	Uspořádán	v	Praze	seminář	Medializace	sportu	žen.	Zahraniční	lektorka:		

prof.	Kari	Fasting	(Norsko),	Sportovní	Universita	Oslo.	

	

Ø Prosinec	 2001	 Vydán	 první	 učební	 text	 Žena	 a	 sport,	 autorky	 Anna	 Hogenová	

a	Naděžda	Knorre.	

	

Ø 18.	–	21.4.2002	V	Berlíně	se	konala	5.	Evropská	konference	Žena	a	sport.	

Delegáti	konference	přijali	dokument	Berlínské	Memorandum	a	vyzvali	všechny		

evropské	státy	k	přijetí	Memoranda	do	programu	rozvoje	ženského	sportu	na	národní		

úrovni.	

	

Ø NaďaKnorre	zvolena	členkou	Evropské	komise	EWS	na	období		2002	–	2004	a	v	roce	

2004		

na	období	2004-2006.	

V	Bulletinu	EWS	uveřejněn	 článek	autorek	 Strádalová	–	Knorre	o	 situaci	 v	 ženském	

sportu	v	ČR.	

Informace	o	činnosti	KSŽ	uveřejněna	 i	v	Bulletinu	mezinárodní	skupiny	Žena	a	sport	

WSI.	

	

Ø 7.6.2002	Mezinárodní	 seminář	 Faktory	 rozvoje	 sportu	 žen	 v	 podmínkách	některých	

evropských	zemí	a	ČR	byl	uspořádán	v	Mostě.	Zahraniční	lektorky.	

Primátor	města	Mostu	uspořádal	pro	zahraniční	účastníky	a	členy	KSŽ	večeři	na	hradě	

Hněvín	po	skončení	semináře.	

	

Ø 28.2.	–	2.3.2003	Jednání	Evropské	pracovní	skupiny	Žena	a	sport	(EWS)	v	Praze,	hotel	

Coubertin.	
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Části	 jednání	 se	 zúčastnila	 paní	 Fraisse	 z	 Evropského	parlamentu	 v	 Bruselu	 se	 svojí	

asistentkou.	Zajímala	se	o	oblast	sportu	žen	v	ČR	(příprava	hodnocení	pro	EU).	

										

Ø 3.	–	4.10.2003	Seminář	Ženy	v	řídících	a	rozhodovacích	pozicích	sportu	v	ČR			

Vzhledem	k	vysokému	nárůstu	žen	aktivně	se	zabývajících	golfem	přednesení	jednoho	

z	hlavních	referátů	z	oblasti	golfu.	Místo:	golfové	hřiště	Janov	u	Hřenska.	

	

Ø Komise	připravila	regionální	síť	kontaktních	osob	pro	podporu	činnosti	komise	Žena		

a	sport	ČOV	na	úrovni	krajů.	

Prvního	jednání	se	zúčastnilo	8	zástupců	regionů	ČR.	Komise	vyzvala	ke	zvážení	témat	

z	 oblasti	 sportu	 žen	 pro	 event.	 semináře	 a	 sportovní	 akce	 pro	 ženy	 podle	 potřeb	

a	požadavků	jednotlivých	krajů.	

Od	roku	2004	jsou	organizovány	v	různých	regionech	ČR	sportovní	akce	pro	ženy,	vždy	

ve	spolupráci	s	KSŽ	ČOV:	

Karlův	běh	–	dámská	jízda,	Boží	Dar	

Den	 s	 golfem	 pro	 ženy,	 Františkovy	 Lázně,	 Jaroměř,	Most,	 Ústí	 nad	 Labem,	

Beřovice,	Bechyně	

od	 října	2004	začala	probíhat	celoroční	 soutěž	v	bowlingu	pro	ženy	–	FEHAS	

Cup,	soutěž	organizována	každý	měsíc	i	v	roce	2005.		

každoročně	organizována	soutěž	v	pohybových	skladbách	pro	dívky	Baby	Cup.	

	

Ø Výzkumná	práce	

Od	roku	2000	příprava	projektu	výzkumu	v	oblasti	sportu	žen	ve	spolupráci	KSŽ	a	Kari	

Fasting.	Dotazníkové	šetření	proběhlo	v	 letech	2002	 -	2004,	celkem	600	sportovkyň	

se	účastnilo	projektu.	

	

Ø Nadace	ženy	a	věda	-	v	rámci	konzultací	pro	závěrečnou	zprávu	o	výsledcích	Projektu		

Žena	 a	 sport	 v	 ČR	 (Knorre,	 Fasting)	 proběhlo	 14.6.2004	 jednání	 s	 koordinátorkou	

Nadace	 Ženy	 a	 věda	 Marcelou	 Linkovou.	 Na	 jednání	 výkonného	 výboru	 ČOV	 dne	

8.12.2004	 předložily	 prof.	 Fasting	 a	 Naďa	 Knorre	 předběžnou	 zprávu	 s	 výsledky	

dotazníkové	části	projektu.	Zástupcům	regionů	nabídnuta	možnost	uspořádat	v	roce	
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2005	 regionální	 semináře	 zaměřené	 na	 prezentaci	 výsledků	 projektu.	 ČOV	 poskytla	

finanční	podporu	na	uspořádání	seminářů.		

Závěrečné	 zpráva	 s	 výsledky	 projektu	 byla	 v	 listopadu	 2005	 předložena	 na	 dvou	

seminářích	(Praha,	ČSTV	a	MŠMT,	4.	a	5.11.2005).		

	

Ø Prosinec	2006	KSŽ	připravila	na	základě	výsledků	závěrečné	zprávy	projektu	Sport	žen	

v	 ČR	 text	 příručky	 Prevence	 obtěžování	 ve	 sportu	 v	 ČR.	 Nákladem	 5000	 kusů	

ve	spolupráci	s	MŠMT	příručka	distribuována	do	všech	škol	a	všech	sportovních	klubů	

v	ČR.	

	

Ø Na	webových	stránkách	www.olympic.cz	jsou	k	dispozici	výsledky	práce	Jany	Pokorné	

zabývající	se	mediálním	obrazem	českých	sportovkyň.	Texty	byly	poslány	k	publikování	

v	Bulletinu	Evropské	komise	Žena	a	sport	EWS.	

	

Ø 11.	–	14.	května	2006	4.	Světová	konference	sportu	žen	Kumamoto.	ČOV	poster.	

	

Ø 2007	 Jako	příspěvek	k	vyhlášení	 roku	2007	Rokem	rovných	příležitostí	 vyhlásila	KSŽ	

ve	všech	sportovních	organizacích	a	sportovních	svazech	ČR	akci	k	ocenění	nejlepších	

trenérek	a	cvičitelek	roku.		

Ø Od	 roku	 2008	 každoročně	 oceňovány	 úspěšné	 a	 zasloužilé	 trenérky	 a	 cvičitelky	

ze	všech	regionů	a	všech	sportovních	organizací	ČR,	celkově	již	oceněno	300	žen.	

	

Ø 2008	 FEMINA	 film	Žena	 a	 sport	Ústí	 n/L.	 Festival	 zaměřen	na	 tematiku	 sportu	 žen,		

promítány	dokumenty	o	úspěšných	sportovkyních,	autogramiády,	diskusní	fóra,	pořad	

o	zkušenostech	žen	se	sportem	moderovaný	Ester	Kočičkovou.	

	 	 Udělen	patronát	předsedy	ČOV	MUDr.	Milana	Jiráska	nad	festivalem.	

	

Ø Červenec	2009	–	první	ročník	Evropského	týdne	sportu	a	relaxace	pro	ženy,	Hluboká	

nad	Vltavou,	ve	spolupráci	s	Komisí	sportu	žen	ČOV,	účast	350	žen.	

	

Ø 16.10.	2009	rozšířené	zasedání	Komise	sportu	žen	ČOV	,	Praha			



6 
 

Hosté:		

Kari	Fasting	-	profesorka	Norské	sportovní	univerzity	a	předsedkyně	WSI	

Alice	Suchanová	-	sportovní	manažerka	a	novinářka	

Hana	Novotná	-	mezinárodní	rozhodčí	–	skoky	do	vody	

Karin	Záhorcová	-	mezinárodní	rozhodčí	-	volejbal	

Miluše	Macháčková	-	Fakulta	tělesné	kultury,	Univerzita	Palackého	v	Olomouci	

Milan	Jirásek,	Petr	Hrubec	-	ČOV	

Benoit	Gallet,	Jean	laude	Besnard	-	zástupci	francouzské	organizace	UFOLEP	

Prof.	Kari	Fasting	z	Norska	

předsedkyně	Světové	organizace	sportu	žen	Women	Sport	International	(WSI)	

členka	Mezinárodní	pracovní	skupiny	sportu	žen	International	Working	Group	

Women	and	Sport	(IWG)	

Prezentace	"News	in	Women	and	Sport	area	in	the	world"	prof.	Kari	Fasting	z	Norska	

prezentace	 výzkumů	 realizovaných	 v	 Norsku	 (Equality	 and	 Diversity	 in	 Norwegian	

Sport,			2008)	a	tamní	praxe	v	oblasti	zastoupení	žen	ve	vedoucích	pozicích	ve	sportu	

	 prezentace	výzkumu	United	Nations,	DAW	

prezentace	výsledků	doporučení	MOV	v	oblasti	sportu	žen	

	

Ø 2009	–	2014	IOC	Women	and	Sport	Award	–	na	návrh	komise	obdržely	od	MOV	diplom	

za	zásluhy	o	sport	žen	v	ČR:	

2009	Marie	Čermáková	

2010 	Naděžda	Knorre	

2011 Magdaléna	Šarbochová	

2012	Jarmila	Kratochvílová	

2013	Štěpánka	Hilgertová	

2014	Anna	Hogenová	

Ø Od	 ledna	2010	 KSŽ	 zapojena	 jako	partner	do	mezinárodního	programu	 rozvoje	 žen	

pro	vedoucí	pozice	ve	sportu	WILD.	Zástupkyně	KSŽ	se	tohoto	mezinárodního	projektu	

účastnily	v	období	od	ledna	2010	do	března	2011.		



7 
 

Jedná	se	o	14měsíční	projekt	realizovaný	ENGSO	a	podporovaný	finančně	ze	zdrojů	EU.	

Hlavní	 cíle	 projektu	 WILD	 (Women’s	 International	 Leadership	 Development	

Programme):	 podporovat	 zastoupení	 žen	 ve	 vedoucích	 pozicích	 ve	 sportu,	 rozvíjet	

jejich	 kvalifikaci	 a	 sebevědomí,	 zvyšovat	 v	 rámci	 organizací	 propagaci	 možností,	

kterými	ženy	mohou	přispět	k	řízení	sportu	a	také	iniciovat	vytváření	sítí	kontaktů	mezi	

ženami	ve	sportovní	oblasti,	jak	na	národní,	tak	mezinárodní	úrovni.	

Ø Květen	2010	5.	Světová	konference	sportu	žen	Sydney.	ČOV	poster.	

Ø 4.-	5.7.2011	Národní	seminář	k	výsledkům	projektu	WILD	

KSŽ	uspořádala	 v	 rámci	 Evropského	 týdne	 sportu	 a	 relaxace	 žen	 seminář	 zaměřený	

na	osobní	a	profesní	rozvoj	žen	zapojených	do	oblasti	sportu.	Záštitu	nad	seminářem	

převzal	předseda	ČOV	MUDr.	Milan	Jirásek.	

Dvoudenní	 program,	 kterého	 se	 zúčastnilo	 třicet	 šest	 žen,	 zahrnoval	 přednášky,	

workshopy,	 prezentace	 účastnic	 a	 panelovou	 diskusi	 zástupkyň	 a	 zástupců	 českého	

a	slovenského	sportu.	Cílem	semináře	bylo	poskytnout	účastnicím	prostor	pro	získání	

informací	 a	 rozvíjení	 dovedností	 v	 oblasti	managementu,	 organizace	 sportu,	 osobní	

analýzy,	 vztahu	 s	 médii	 a	 psychologie.	 Součástí	 programu	 byly	 i	 aktivity	 souběžně	

probíhajícího	Evropského	týdne	sportu	a	relaxace	žen.	

Ø 5.	 –	 11.	 7.	 2010	 	 2.	 ročník	 „Evropského	 týdnu	 sportu	 a	 relaxace	 žen“,	 Hluboká	

nad	Vltavou,	ve	spolupráci	s	katedrou	výchovy	ke	zdraví	PF	JU	v	Českých	Budějovicích.	

	 	 účast	450	žen	z	celé	České	republiky	a	zahraničí.		

	

Ø 17.9.2010	Pracovní	jednání	s	europoslankyní	Zuzanou	Roithovou,	Praha		

Alena	Kindová	a	Jan	Boháč	seznámili	paní	Roithovou	s	aktivitami	komise,	dohodnuta	

vzájemná	 spolupráce,	 komise	 využila	 záštitu	 europoslankyně	 na	 akci	

Trenérka/cvičitelka	roku	2010	a	nabídku	vyslat	dvě	osoby	na	zájezd	do	Bruselu	.	

	

Ø 1.9.2011	 Naďa	 Knorre	 byla	 pro	 období	 tří	 let	 zvolena	 členkou	 vedení	mezinárodní	

sportovní	organizace	Women	Sport	International).	Současně	byl	této	organizaci	udělen	

statut	speciálního	konzultanta	United	Nations.		
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Ø Naďa	Knorre	byla	jmenována	členkou	mezinárodní		expertní	skupin,	která	v	roce	2012	

řešila	 pro	 EU	 a	 ENGSO	 	 projekt	 „Prevence	 sexuálního	 násilí	 ve	 sportu	 –	 bezpečné	

sportovní	prostředí	v	Evropě.	

• Jedním	ze	závěrů	projektu	byla	mezinárodní	konference,	20.	–	21.11.	v	Berlíně.	

• Přínos	pro	ČOV	–	1.000,-	EUR	pro	partnera	projektu.	

• Expertní	skupina	připravila	Katalog	dobrých	příkladů	–	za	ČOV	prezentován	výzkumný	

projekt	Ženy	ve	sportu	v	ČR	–	zkušenosti	sportovkyň	(Fasting	–	Knorre,	2005)	a	příručka	

Prevence	obtěžování	ve	sportu	v	ČR	(komise	sportu	žen,	2005).	

	

Ø Video	MOV	Prevence	šikany	sexuálního	obtěžování	ve	sportu,	české	titulky,	na	webu	

ČOV	

	

Ø Cena	Věry	Čáslavské	

2013	Štěpánka	Hilgertová	

2014	Naděžda	Knorre	

	

Ø 2.	 –	 7.3.2013	 57.	 zasedání	 CSW	UN	 (Commission	 on	 the	 Status	 of	Women	 United	

Nations),	USA,	New	York.	Pořadatel:	UN	Women.	

Naděžda	Knorre	prezentovala	činnost	Komise	sportu	žen	ČOV.	

	

Ø 15.6.2013	Kongres	žen,	Národní	dům,	Praha	

Činnost	 KSŽ	 prezentována	 i	 promítáním	 videa	 MOV	 s	 českými	 titulky	 (Prevence	

obtěžování	ve	sportu)	

	

Ø 30.10.2013	V	rámci	8.	ročníku	filmového	festivalu	Femina	Film	který	se	konal	v	Brně,	

Teplicích	a	Ústí	nad	Labem	spolupracovala	KSŽ	na	pořádání	videoprojekce	a	debaty	

se	sportovkyněmi.	30.	října	se	v	Brně	nejprve	promítala	jednotlivá	videa	z	materiálu	

MOV	 zaměřeného	 na	 prevenci	 šikany	 a	 sexuálního	 obtěžování	 ve	 sportu.	 Poté	

následovala	 debata	 s	 pozvanými	 sportovkyněmi,	mezi	 kterými	 byla	 Květa	 Pecková,	

Soňa	Bernardová,	Ivana	Večeřová,	Hana	Skalníková	a	také	Věra	Čáslavská.		
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Ø Únor	2014	Naděžda	Knorre	a	Anna	Hogenová	účast	na	jednání	Úřadu	vlády	–	Výbor	

pro	sexuální	menšiny,	diskuse	Homofobie	ve	sportu.	

	

Ø Červen	2014	6.	Světová	konference	sportu	žen,	Helsinki.	Naďa	Knorre	prezentovala	

činnosti	ČOV	v	oblasti	sportu	žen.	

	

Ø 2014	–	2018	Naďa	Knorre	zvolena	víceprezidentkou	WSI	(Women	Sport	International).	

	

Ø 18.6.2014	První	Dámská	jízda	pod	plachtami,	Brno,		

Více	 než	 40	 žen	 působících	 v	 oblasti	 sportu	 se	 sešlo	 v	 areálu	 TJ	 Lodní	 sporty	 Brno	

na	společensko-sportovním	odpoledni	u	Brněnské	přehrady,	které	spolupořádala	KSŽ	

ČOV.	 Byly	mezi	 nimi	 aktivní	 i	 bývalé	 sportovkyně,	 jako	 basketbalistky	 Iva	 Večeřová	

a	 Hana	 Horáková	 nebo	 beachvolejbalistka	 Hana	 Skalníková,	 nechyběly	 ani	 další	

olympioničky	 -	 akvabely	 Soňa	 Bernardová	 s	 Alžbětou	 Dufkovou.	 Exkurzi	 loděnice	

i	 vyjížďky	 na	 plachetnicích	 absolvovaly	 také	 trenérky	 a	 cvičitelky	 z	 Brna	 a	 okolí,	

zástupkyně	 Fakulty	 sportovních	 studií	 Masarykovy	 univerzity	 v	 Brně,	 novinářky,	

marketingové	specialistky	hokejové	Komety	nebo	manažerka	známého	veletrhu	Sport	

Life	 Kristýna	 Klepáčová.	

Vpodvečer	proběhla	za	přítomnosti	všech	zúčastněných	beseda	nad	čísly	nedávného	

průzkumu	mapujícího	zastoupení	žen	v	řídicích	pozicích	ve	sportu	v	České	republice	

	

Ø 6.	11.	2014	Seminář	Rovné	příležitosti	ve	sportu,	Praha	

Přednáška	1	

Zastoupení	žen	v	řídících	pozicích	ve	sportu	v	České	republice	a	v	zahraničí,	

Mgr.	Jana	Pokorná,	členka	Komise	sportu	žen	ČOV.	

Přednáška	2	

Shrnutí	a	analýza	iniciativ	Evropské	unie	v	oblasti	rovnosti	mužů	a	žen	ve	sportu,	

Jana	Janotová,	zástupce	ČOV	v	EU	kanceláři	Evropských	olympijských	výborů,	členka	

Expertní	skupiny	Evropské	komise	pro	rovnost	mužů	a	žen	ve	sportu.	

Přednáška	3	

Homofobie	ve	sportu,	
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Mgr.	 Zdeněk	 Sloboda,	 sociolog	 FF	 UP	 v	 Olomouci	 a	 předseda	 Výboru	 pro	 sexuální	

menšiny	Rady	vlády	pro	lidská	práva.	

	

Ø 14.1.2015	prezentace	Naděždy	Knorre	v	Poslanecké	sněmovně,	podvýbor	pro	sport:		

Ženy	v	řídících	a	rozhodovacích	pozicích	ve	sportu	v	ČR	

	

Ø 26.	 a	 27.3.	 2015	 Konference	 Akční	 plán	 pro	 vyrovnané	 zastoupení	 žen	 a	 mužů	

v	rozhodovacích	pozicích	pro	období	let	2015-	2017	

Konference	„Jak	zvýšit	zastoupení	žen	v	rozhodovacích	pozicích?	

Aktuální	nástroje	a	opatření“	

Naďa	Knorre	se	zúčastnila	dvou	mezinárodních	konferencí	pořádaných	Úřadem	vlády	

a	MPSV	na	 téma	 rovných	 příležitostí	 a	 gender	mainstreamingu	 (Praha).	Na	 základě	

příspěvku	 předneseného	 Monikou	 Ladmanovou,	 poradkyní	 europoslankyně	 Věry	

Jourové,	kontaktovala	paní	Ladmanovou	s	Janou	Janotovou	zastupující	ČOV	v	Bruselu	

s	 cílem	 seznámit	 paní	 europoslankyni	 Jourovou	 s	 činností	 komise	 v	 oblasti	 rovných	

příležitostí	i	s	nadcházejícími	akcemi	komise.		

	

Ø 10.6.2015	Dámská	jízda	pod	plachtami,	Brno	

Areál	TJ	Lodní	sporty	Brno	u	Brněnské	přehrady	hostil	ve	středu	10.	června	v	pořadí	

již	druhý	ročník	Dámské	jízdy	pod	plachtami.	Společenské	a	networkingové	setkání	žen	

působících	v	oblasti	sportu	si	nenechalo	ujít	více	než	třicet	účastnic,	mezi	kterými	byly	

i	 vrcholové	 sportovkyně	 jako	 jachtařka	 Markéta	 Audyová,	 krasobruslařka	 Eliška	

Březinová	s	rodiči	nebo	akvabela	Alžběta	Dufková.	„Zájem	aktivních	žen,	trenérek	nebo	

sportovních	manažerek	byl	i	tentokrát	velký,	a	to	se	letos	omluvily	sportovkyně,	které	

odjely	na	Evropské	hry	do	Baku	nebo	ty,	které	čerstvě	plní	mateřské	povinnosti,“	řekla	

tajemnice	lodních	sportů	Kateřina	Fantová,	která	akci	ve	spolupráci	s	Komisí	rovných	

příležitostí	Českého	olympijského	výboru	pořádá.		

	

Ø 19.6.2015	Úřad	vlády	ČR		

Konference	Vládní	strategie	pro	rovnost	žen	a	mužů	na	léta	2014	–	2020	

Naďa	 Knorre	 vyzval	 Úřad	 vlády	 ČR	 k	 vystoupení	 na	mezinárodní	 konferenci	 Vládní	

strategie	pro	rovnost	žen	a	mužů	v	ČR	na	léta	2014	–	2020.	
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Ø Červen	 2015	 -	Magistrát	města	 Prahy	 (Hlavní	město	 sportu	 2016)	 oslovil	 Naděždu	

Knorre	 s	 žádostí	 o	 činnost	 garanta	 pro	 mezinárodní	 projekt	 Rovné	 příležitosti	 žen	

pro	sportování	ve	velkých	městských	aglomeracích.	Hlavní	město	Praha	se	do	projektu	

přihlásilo	s	dalšími	pěti	hlavními	městy	Evropy.	

	

Ø 11.	–	13.9.2015	V	rámci	prvního	Evropského	týdne	sportu	komise	uspořádala	seminář	

Coaching	 žen	 ve	 sportovním	 prostředí,	 Bechyně.	 Lektoři	 Olga	 Šípková	 a	 Vratislav	

Svatoň.	Účastnice,	36	žen	sportovních	manažerek,	se	seznámily	se	základními	tématy	

zvládání	 trémy	 a	 stresu,	 základy	 typologie	 a	 praktickými	 ukázkami	 prosazování	

se	v	pracovním	procesu.	

	

	

	

	

	

	

	

	


