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SPORTOVCI NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nejprve Vás ale chci všechny pozvat, abyste
spolu s námi oslavili vznik MOV. Stejně jako
minulý rok i letos připravujeme T-Mobile
Olympijský běh. Tento rok se ve středu 22.
června úderem 18. hodiny opět vydáme na
pokyn Českého rozhlasu na trať na zhruba
padesáti místech České republiky.
Kéž
je
Zátopkovo
nadčasové
motto
„Nemůžeš? Přidej!“ v příštích týdnech naším
hnacím motorem.
Váš
Milí sportovní přátelé,

Jiří Kejval

od zahájení historicky prvních olympijských her
na jihoamerickém kontinentu nás dělí už jen
několik týdnů, které budou velmi náročné.
Sportovci postupně zdolávají hradbu v podobě
nominačních kvót, na nás je připravit vše tak,
aby Český olympijský tým odcestoval do Ria
de Janeira s vědomím, že o každého člena
bude postaráno na špičkové úrovni. A to bude!

AKTIVITY PŘEDSEDY

Celý svět se nyní soustředí na Brazíli a její
současnou
politickou,
ekonomickou,
bezpečnostní a lékařskou situaci vyvolanou
výskytem viru zika. Ve světle těchto
skutečností se o to víc pořadatelé,
Mezinárodní olympijský výbor a jednotlivé
národní výbory zaměřují na přípravy, které
musí být preciznější než kdykoliv předtím.
S nejlepším vědomím a svědomím mohu říct,
že nepodceňujeme žádné riziko a naší
prioritou je a vždy bude servis pro sportovce a
jejich bezpečí. Brazilci sport milují a věřím, že
atmosféra letošních Her XXXI. olympiády bude
neopakovatelná.
Stejně tak bude pro návštěvníky Olympijských
parků jedinečným zážitkem vychutnat si
sportování a fandění v místech, která se
promění po dobu her v jedno velké sportoviště.
Ať už přijedete na Lipenskou přehradu, do
Ostravy, Pardubic nebo Plzně, zažijete
neopakovatelné chvíle plné aktivní zábavy.
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Jiří Kejval vystoupil s tématem financování
sportu na 1. Národní sportovní konferenci,
kterou uspořádala ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová na půdě
Poslanecké sněmovny. Účastníci se seznámili
se strategií v řízení sportovních organizací se
zaměřením na podporu sportování dětí a
mládeže, s již zmíněným financováním sportu
a připravovanými legislativními změnami v této
oblasti. Konferenci
zahájila
ministryně
Valachová ujištěním, že maximální podpory se
v příštích letech dočká zejména sportování dětí
a mládeže. V návaznosti na konferenci se
otevřel prostor pro hlubší analýzu společenské
odpovědnosti firem v ČR.
Společným tématem dalších jednání se
zástupci ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy jsou pojištění sportovců na další
olympijský cyklus a odpovědnost trenérů.
Stejně tak intenzivně probíhá s ministerstvem
vyjednávání vedoucí k co nejlepšímu zajištění
výpravy českých sportovců na nadcházejících
olympijských hrách. Cílem je zafixování
struktury a optimalizace nákladů.
V doprovodu sedminásobné olympijské vítězky
ve sportovní gymnastice a čestné předsedkyně
ČOV Věry Čáslavské, předsedy Komise
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zahraničních vztahů ČOV Romana Kumpošta
a sportovního ředitele ČOV Martina Doktora
navštívil Jiří Kejval olympijské muzeum
v Lausanne. Své české kolegy přivítal
předseda MOV Thomas Bach, s nímž Jiří
Kejval na osobní schůzce mluvil také o
přípravách budoucích her.
S členy organizačního výboru podnikl Jiří
Kejval inspekční cestu na Lipenskou přehradu,
kde se v srpnu otevře Olympijský park Rio–
Lipno. Na místě se seznámil s vývojem
přípravných prací a setkal s místními
zainteresovanými osobami a představiteli
regionu.
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
Roman Kumpošt
komunikaci MOV

členem

Komise

pro

Komise pro komunikaci při MOV byla zřízena
v loňském roce a jejím úkolem je tvořit
strategie, jak má Mezinárodní olympijský výbor
propagovat olympijské myšlenky a vysvětlovat
veřejnosti své cíle a vize. „Má role v komisi
bude definována teprve na prvním zasedáním
letos v listopadu. Předpokládám, že bude
odpovídat názvu komise a bude využívat
především mých zkušeností a kontaktů ve
sportovním
světovém
hnutí
v
rámci
komunikace nových trendů, myšlenek a
záměrů směrem k jednotlivým národním
olympijským
výborům,
mezinárodním
federacím i sportovní veřejnosti obecně,"
vysvětluje Roman
Kumpošt s
tím,
že
především jeho zkušenosti získané za 25 let
práce v různých oblastech národního,
evropského i světového sportu jsou důvodem,
proč byl do komise zařazen. Spolu
s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem jsou jedinými
dvěma zástupci ČR v komisích MOV.
Bývalý
reprezentant
v
severské
kombinaci Roman Kumpošt je mj. dlouholetým
funkcionářem Svazu lyžařů ČR a Mezinárodní
lyžařské federace (FIS). V současnosti je také
členem
Výkonného
výboru
Českého
olympijského
výboru
zodpovědným
za
zahraniční vztahy.

Česká republika získala další zastoupení
v komisích Mezinárodního olympijského
výboru. Členem Komise pro komunikaci MOV
se stal Roman Kumpošt, který má v Českém
olympijském výboru na starosti zahraniční
vztahy. „Je to obrovský úspěch a ocenění naší
sportovní diplomacie. Po Jiřím Kejvalovi, který
je členem marketingové komise, je to další
posílení
pozice
českého
sportu
v mezinárodním olympijském hnutí,“ uvedl
generální sekretář ČOV Petr Graclík a doplnil:
„Největšími úspěchy aktivit Romana Kumpošta
za poslední téměř čtyři roky jsou trvalé české
zastoupení ČOV v kanceláři Evropských
olympijských výborů (EOV) v Bruselu a loňské
zasedání právě EOV v Praze. Sám předseda
Patrick Hickey označil listopadový kongres za
milník, který má být vzorem pro celé sportovní
prostředí.“
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OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY
Olympijská kolekce pro Rio odhalena
Pestrobarevné klobouky a stylizovaná silueta
legendárního běžce Emila Zátopka – to jsou
nejvýraznější prvky Rio olympijské kolekce
2016. Představení v Obchodním centru
Quadrio v Praze mohla zhlédnout poprvé
i veřejnost, probíhalo totiž za plného provozu
centra. Český olympijský tým zároveň
v prvním patře OC Quadrio otevřel svou Fan
Zone, která
fanouškům
nabídne
nejen
možnost setkání se sportovci, ale i program
zaměřený na téma olympijských her.
Stejně jako pro OH ve Vancouveru 2010,
Londýně 2012 a Soči 2014 oblečení navrhla a
vyrobila společnost Alpine Pro a je inspirována
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postavičkou Emila Zátopka. Na kolekci
pracoval tým deseti návrhářů Alpine Pro v čele
s Lucií Kuříkovou a Patrikem Nábělkem dva
roky. Motiv inspirovaný Emilem Zátopkem
graficky ztvárnil akademický malíř Milan
Jaroš. Kolekce celkem čítá 20 kusů dámského
a 20 kusů pánského oblečení. Pánská je více
laděna do modra a dámská do červena. Dámy
mají navíc v kolekci bílou sukni a pánové košili
s barevnými kruhy. Nejvýraznějším prvkem
letos budou pestrobarevné kloboučky. „Kromě
motivu postavičky kolekci provází nápis
CZECH REPUBLIC, jenž budou sportovci nosit
nejen na prsou, ale například také na lemu
kalhot,“ uvedla Lucie Kuříková, která spolu
s Milanem Jarošem udala nápisům výslednou
podobu.

V době konání olympijských her v Riu panuje
zimní období, proto sportovci dostanou
i nepromokavé bundy s PTX membránou.
Kolekce obsahuje i zajímavé detaily, ať už zip
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ve tvaru „Zátopkovy“ tretry, fandítek, žabek,
brýlí či dokladovek. Na přípravě oblečení se
podíleli také sami sportovci. Kolekce je
dostupná v celé České republice v prodejnách
a e-shopu Alpine Pro www.alpinepro.cz nebo
ve Fan Zone v OC Quadrio.

Hry se blíží, plnění limitů v plném proudu

Ve středu 27. dubna 2016 zbývalo do začátku
Olympijských her přesně 100 dnů a Český
olympijský výbor do jejich dějiště v tu dobu
zasílal seznam všech potenciálních účastníků
Her XXXI. olympiády, mezi nimiž figuruje na
450 českých sportovců. „Historicky první
jihoamerické hry uvidí celkem 306 soutěží ve
28 sportech, o medaile se popere skoro 11
tisíc sportovců z celého světa,“ vyjmenoval
generální sekretář ČOV Petr Graclík.
Sportovní ředitel ČOV a šéf olympijských misí
Martin Doktor dodal: „Svazy nám musí
odevzdat finální nominace sportovců, členů
doprovodu a přihlášky do soutěží do
posledního června. Předpokládáme však, že
do Ria poletí nanejvýš 130 sportovců, tedy
podobně jako do Londýna před čtyřmi lety.“
Plnění limitů a kvalifikační závody jsou v plném
proudu, každý týden se proto přepočítává
tabulka shrnující stav nominovaných do Ria.
„Finální seznam ale budeme znát až 12.
července, kdy plenární zasedání ČOV schválí
konečnou nominaci,“ dodal Doktor, pro něhož
bude Rio po premiéře v Soči 2014 druhou
olympijskou misí, kterou řídí z pozice
vedoucího štábu.
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Aktuální politická a ekonomická situace
v Brazílii zrovna není optimistická, přesto není
nutné probouzet obavy. „Každé hry provází
řada témat, která nejsou přímo spojená se
sportem. To je fakt, jenž se pravidelně
opakuje. Do her zbývá už jen pár měsíců,
organizátoři se připravují od října 2009, kdy jim
bylo pořadatelství uděleno. Brazílie už jen
proto udělá všechno, aby nejočekávanější
sportovní akce planety proběhla bezpečně a
po všech stránkách tak, jak má,“ říká Graclík.

Olympijský oheň již putuje Brazílií

schváleno
řádným
Plénem
ČOV na posledním zasedání. „Za posledních
osm let se naše ekonomika kvůli inflaci a růstu
cen změnila, zvýšení odměn by mělo tyto
změny vyrovnat. Chceme odměnit medailisty
nejen za jejich sportovní úsilí, ale i za
propagaci, kterou jejich úspěch přinese celé
České republice,“ uvedl Martin Doktor,
sportovní ředitel ČOV a vedoucí české výpravy
na OH v Riu.
Jak získat povolení k vysílání olympijských
her z Ria? Přinášíme návod
Pro získání povolení pro veřejné vysílání
přenosů z olympijský her v Rio de Janeiru je
nutné kontaktovat majitele práv k veřejným
projekcím,
kterého
zastupuje
koncern
Lagardere. Každá žádost bude individuálně
posouzena podle různých kritérií, jako jsou
očekávaný počet diváků, komerční aspekty
promítání
apod.
Vydání
povolení
je
zpoplatněno denní sazbou.

106 dní před začátkem her v Rio de Janeiru
vzplanul dle tradice v Řecku olympijský oheň.
Po týdenním putování po zemi pochodeň
převzali Brazilci a při slavnostním zahájení
olympiády 5. srpna s ní dorazí na stadion
Maracaná. „Hry budou vzkazem naděje
v těchto těžkých dobách. A olympijský oheň
bude přenášet tento vzkaz do všech koutů
Brazílie a do celého světa,“ pravil předseda
Mezinárodního olympijského výboru Thomas
Bach. Fotogalerii na oficiálním facebookovém
účtu Rio 2016 si můžete prohlédnout zde.
Vyšší odměny pro olympijské medailisty
Olympionik, který v Riu získá
zlatou medaili, od ČOV získá
odměnu 1,75 milionu korun, za
stříbrnou medaili 875 tisíc
korun a za bronz 525 tisíc
korun. Oproti roku 2008, kdy
se
výše
odměn
měnila
naposledy, jde o zhruba 15% nárůst,
adekvátně se zvýšily odměny i pro kolektivní
sporty a realizační tým. Zvýšení odměn bylo
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Kontaktní osobou je Michael Thannhäuser:
Director Sales, Media Rights
2014 & 2016 Olympic Games
T: +41 22 5963 805 / M +41 79 350 71 26
E-mail: mthannhaeuser@lagardere-se.com
Kromě vyřízení povolení od majitele práv
k veřejné projekci přenosů z OH v Riu, tedy
koncernu Lagardere, musí žadatel také vyřídit
náležitosti s ochrannými svazy v ČR, jako jsou
OSA a Intergram.
Z pohledu dodržení zákona č.60/2000 Sb.
o ochraně olympijských symbolik není možné,
aby veřejné vysílání a reklama na něj byly
spojeny s komerčními subjekty, vyjma partnerů
Českého olympijského týmu a partnerů
Mezinárodního olympijského výboru. Seznam
těchto firem naleznete na www.olympic.cz.
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Olympijské hry bude i nadále vysílat Česká
televize
Olympijské hry z obrazovek České televize
nezmizí.
Společnost
Discovery
Communications, která se během let 2018 a
2024 stala vlastníkem práv pro většinu
evropských zemí, poskytla (zatím) do roku
2020 sublicenci České televizi (ČT).

nejprve vyřadil juniorského mistra světa Brita
Marche 15:10, ve čtvrtfinále porazil obávaného
stříbrného
medailistu
z Londýna
Nora
Piaseckiho 11:5. V semifinále i přes těžký
začátek stačil v prodloužení na jeden zásad na
rozjetého Španěla Perreiru.

„Je to skvělá zpráva pro český sport.
Spolupráce České televize a Českého
olympijského výboru se totiž neomezuje pouze
na vysílání olympiády, ale její těžiště je
rozloženo do celého roku,“ uvedl předseda
Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Česká televize, které „patří“ práva od roku
1956, tedy odvysílá
zimní olympiádu
v Pchjongčchangu 2018 i letní v Tokiu 2020.
Divákům
nabídne
tradičně
celodenní
zpravodajství s důrazem na účast českých
sportovců. ČT se stala po britské BBC,
nizozemské NOS a finské YLE teprve čtvrtou
zemí, jež se zprostředkovatelem Discovery
Communications uzavřela smlouvu. Letní hry
v Londýně sledovalo prostřednictvím jejího
vysílání 6,3 milionu lidí, zimní hry v Soči
dokonce 7,4 milionu.
Šerm kordem bude mít zastoupení v Riu
Český reprezentant Jiří Beran vyhrál
Evropskou olympijskou kvalifikaci, která se
konala v hale Sparty na Podvinném Mlýně.
Z každé evropské země mohl startovat jen
jeden závodník a pouze vítěz celého turnaje se
mohl kvalifikovat na OH do Ria. Na startu bylo
27 kordistů. V šestnáctičlenném play off Beran
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V infarktovém
finále
Beran
vedl
nad
Rakušanem Maringerem už 9:2 a vypadalo to
na jasné vítězství. Jenže osmnáctiletý
Rakušan začal riskovat a slibný Beranův
náskok postupně mizel. Český reprezentant
prokázal odvahu a rozhodující zásah na 15:13
dal fleší (vyběhnutí do soupeře). „Ten poslední
zásah dali diváci, kteří vytvořili fantastickou
atmosféru a hnali mi za vítězstvím, moc jim
děkuji,“ řekl Beran. Po 20 letech bude český
kordista opět na OH.
Do Brazílie poletí i jachtař Viktor Teplý
Jachtař Viktor Teplý se kvalifikoval na
olympijské hry během regaty na Mallorce.
„Před závodem jsem si docela věřil, protože
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy,
takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší
nekvalifikované země společně s Ruskem
patřím. Ale je to jeden závod, stát se může
cokoli. Poslední den přišla nervozita, takže to
nešlo úplně podle mých představ, kdybych se
nesoustředil na hlídání Řeka, určitě bych jel
mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo,“
oddechl si po závodě Viktor Teplý.
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sport, je tentokrát: „Věřte v neuvěřitelné“.
Hlavní myšlenkou je přitom připomenutí, že i
ve velice obtížných situacích je důležité
zachovat si naději a víru ve své schopnosti.

Bratr Ondřej Teplý se do Ria nekvalifikoval.
V poslední rozjížďce sice všechny své soupeře
porazil a dojel na 13. místě, ale na Alicana
z Turecka to o deset bodů nestačilo. Alican
Kaynar skončil na 18. místě, Ondřej Teplý na
20. místě. I to je ale pěkný výsledek. A nevyšlo
to ani Karlu Lavickému na windsurfu RS:X.
Další jachtařka, který se v Riu představí,
Veronika Kozelská Fenclová, skončila pátá
v závodě světového poháru v Hyeres.

Na olympijské hry do Ria de Janeira se
v posledních týdnech kvalifikovala řada dalších
sportovců, mezi nimi například deblkanoisté
Jaroslav Radoň a Filip Dvořák, vícebojaři Eliška
Klučinová, Adam Sebastian Helcelet a Jiří
Sýkora, běžkyně na lyžích Eva Vrabcová
Nývltová, která zaběhla limit na maraton,
judista Jaromír Ježek, čtveřice stolních tenistů,
veslaři a další sportovci.

Tvářemi kampaně se stali sportovci, kteří svým
příběhem
tuto
myšlenku
zcela
jistě
reprezentují. První z nich je mediálně známý
cyklista Jiří Ježek, který své odhodlání
vzdorovat nepřízni osudu dokazuje právě nyní
svým neuvěřitelným návratem po těžkém
úrazu, který utrpěl na konci sezóny 2014. Jako
druhou reprezentantku si Český paralympijský
tým zvolil Terezu Diepoldovou. Tato nadějná
sportovkyně, jejíž kariéru podobně jako
v případě Jiřího Ježka zkomplikovala nehoda a
následná amputace nohy, reprezentovala
Českou republiku nejprve v plavání, a to i na
paralympiádách v Aténách a v Pekingu.
Následně v roce 2010 vyměnila plavky za
cyklistický dres a hned na paralympiádě
v Londýně získala stříbrnou medaili.
Náhled televizních spotů, které budou nosným
formátem celé kampaně, je k dispozici na
webu Českého paralympijského výboru.

AKCE MLÁDEŽE
V zimě 2018 se bude soutěžit v Pardubickém
kraji

Český paralympijský výbor spustil kampaň
pro Rio
Český paralympijský výbor spustil první část
své hlavní mediální kampaně k nadcházejícím
letním paralympijským hrám v Rio de Janeiru.
Kampaň, která bude probíhat ve dvou hlavních
vlnách – na jaře a poté na konci srpna a
během paralympiády v září – vyšla z dílny
Andreje Štuka, který má s tvorbou úspěšných
kampaní pro Český paralympijský tým
dlouhodobé zkušenosti. Mottem, jež bude
možné zaznamenat v rozhlase, tištěných
médiích, na outdoorových nosičích a zejména
na televizních obrazovkách na programu ČT
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Největší multisportovní akci v České republice,
Olympiádu dětí a mládeže (ODM), v roce 2018
uspořádá Pardubický kraj. Zimní verze ODM,
která se uskuteční v termínu od 28. ledna do
2. února 2018, bude mít centrum v Litomyšli
a předpokládá se, že se ji zúčastní kolem
1 600 sportovců. Pořadatelství mládežnické
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olympiády Pardubickému kraji přidělil Český
olympijský výbor.
„Pardubický kraj nabídl skvělý projekt, kvalitní
sportoviště i zázemí pro všechny účastníky,“
uvedl místopředseda ČOV Filip Šuman.
Pardubický kraj kandidoval na pořadatelství již
pro rok 2016, tehdy ale těsně vyhrál Ústecký
kraj. „Pardubičtí projekt ještě vylepšili a jsem
opravdu rád, že tentokrát už uspěli, zaslouží si
to,“ dodal Filip Šuman.
Soutěžit se bude celkem v jedenácti sportech a
disciplínách – alpském lyžování, běžeckém
lyžování,
ledním
hokeji,
skikrosu,
snowboardingu,
biatlonu,
krasobruslení,
rychlobruslení, lyžařském orientačním běhu,
šachách a tanci. Sjezdařské soutěže se
pojedou v Orlických horách. O cenné kovy
v alpském lyžování se bude bojovat ve
skiresortu Buková hora, pro skikrosaře a
snowboardisty je připravený areál Větrný vrch
na Dolní Moravě. Běžkaři využijí areál
v Letohradě, kde se budou konat i biatlonové
závody, a hokejisté sehrají turnajové zápasy
na stadionech v České Třebové a Chocni.
Taneční soutěž se uskuteční v Litomyšli, kde
bude kulturní a společenské centrum her.
Slavnostní zahájení je na programu v hokejové
Tipsport areně v Pardubicích. ODM 2018
budou už osmou zimní olympiádou mládeže
v pořadí a celkově už 16. olympiádou dětí a
mládeže.

V červnu 2017 přivítá Olympiádu dětí a
mládeže Jihomoravský kraj
Ve středu 27. dubna proběhl slavnostní podpis
Smlouvy o pořádání Her VIII. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2017 mezi Českým
olympijským výborem, Českou olympijskou a.s.
a Jihomoravským krajem. Slavnostní akt se
uskutečnil při příležitosti turnaje žáků ve
volejbalu na základní škole Vejrostova v BrněBystrci.
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ODM je projektem Českého olympijského
výboru, který si ke spolupráci vybírá jako
pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se
odehrávají v pravidelných cyklech a střídá se
jejich letní a zimní podoba. První ročník (letní)
olympiády proběhl v roce 2003 v Pardubickém
kraji, druhý ročník letní ODM v roce 2005 pak
v Brně. Po dvanácti letech se tedy ODM opět
vrací do Jihomoravského kraje.
Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční ve
dnech 24. až 29. června 2017 v Brně. Mladí
sportovci budou soutěžit v celkem 23 sportech
a jedné kulturní soutěži. Olympiády se tak
zúčastní celkem téměř 3800 mladých
sportovců. Pořadatelem Olympiády dětí a
mládeže
2017
je
Jihomoravský
kraj.
Významnými partnery pak Statutární město
Brno, Vysoké učení technické v Brně,
Dopravní podnik města Brna a brněnské
sportovní kluby.
SLOŽKY ČOV
Český klub fair play
Jan Bobrovský, David Pabiška, Zdeněk Štybar
anebo Adam Malysz – to jsou nejznámější
jména, která lze najít mezi oceněnými za fair
play za rok 2015. Celkem bylo uděleno 18 cen,
kromě Hlavní a Zvláštní ceny také diplomy a
děkovné dopisy. Činy a postoje v duchu
čestného sportovního jednání ocenil Český
klub Fair Play už po čtyřiadvacáté. „Vážíme si
všech, kteří převzali ocenění. Vždyť sport, ať
už v něm jde o pocty nejvyšší nebo jen o
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přátelské utkání, by měl vždycky upřednostnit
lidskost před úspěchem za každou cenu,“
uvedla předsedkyně Českého klubu fair
play Květa Pecková.
Hlavní cenu za celoživotní postoj získal bývalý
vynikající basketbalista a poté trenér mužské
i ženské reprezentace Jan Bobrovský. ČKFP
ocenil jeho gentlemanské chování jako hráče
i prosazování myšlenek fair play u jeho
svěřenců v roli trenéra.

Ocenění si odnesly hned dvě skupiny běžců,
jejichž členové při dálkových bězích pomohli
soupeři se zdravotními problémy i přesto, že
ztratili šanci na dobré umístění. Stejně tak
cenu dostala skupina pěti českých horolezců
(Jan Trávníček, Mirka Jirková, Lukáš Krejčí,
Marek Lejsek, Tomáš Michut), kteří vzdali
svůj vlastní výstup na himalájský vrchol
Manaslu, aby mohli pomoci francouzskému a
rakouskému kolegovi do bezpečí.
Zvláštní cenu fair play dostal jeden
z nejpopulárnějších polských sportovců Adam
Malysz. Bývalý fenomenální skokan na lyžích
se nyní věnuje závodům rallye. Cenu Českého
klubu fair play získal za pomoc, kterou poskytl
české posádce během jedné z etap Rallye
Dakar.

Česká olympijská akademie
Aktuální problémy vs. trvalé hodnoty
V první
polovině
května
uspořádala
Mezinárodní olympijská akademie ve svém
sídle ve Staré Olympii již 13. zasedání
zástupců národních olympijských akademií a
národních olympijských výborů, jehož hlavním
tématem byla „Olympijská výchova jako nástroj
vývoje a udržitelnosti“. Českou republiku na
týdenním jednání zastupovali prof. Jan Hájek
z České olympijské akademie a místopředseda
ČOV František Kolář.
S hlavními referáty vystoupili lektoři z Norska,
Japonska, Indie, Brazílie, Kypru, Dánska,
Tanzánie a domácího Řecka. Přínosnější než
samotný seminář se jevily diskuse ve
skupinách, jež se pokoušely definovat, co jsou
olympijské hodnoty a čím se liší od
universálních.
V nich
i
v pozdějších
prezentacích se zřetelně projevila rozdílnost
pohledů v různých koutech světa. „Zejména
z Afriky se ozývaly hlasy, že důležitější pro
tamní společnosti je boj proti chudobě nebo
AIDS než proklamování olympijských ideálů.
Setkání přesto splnilo svůj účel, podobně jako
olympijské hry spojilo reprezentanty všech
kontinentů a přidalo další kámen k celosvětové
spolupráci,“ shrnul František Kolář.

MOSTY 2016: Trenéři z Kanady i uznávaný

Kompletní seznam všech oceněných najdete

psycholog z Německa

zde. Informace o školních cenách fair play

V Praze v České národní bance se v pondělí
2. května uskutečnila již pátá mezinárodní
konference pro profesionální trenéry s názvem
MOSTY, kterou pořádá Trenérsko–metodická

ke stažení
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zde.
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sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV. Na
konferenci hovořili Lothar Linz, diplomovaný
psycholog, knižní autor a mentální kouč, Bill
Peters, hlavní
trenér
reprezentace
Kanady 2016 a týmu Carolina Hurricanes
(NHL), a jeho asistenti u kanadské
reprezentace Dave Cameron a Mike Yeo,
zároveň hlavní trenéři celků z NHL a AHL.
Mezi více než 250 účastníky semináře byli
hokejoví
trenéři Filip
Pešán, Jiří
Dopita nebo Jakub
Petr,
fotbalový
kouč Jaroslav Šilhavý či zástupci z atletiky
nebo volejbalu. „Rok co rok zvětšujeme
zasedací sály. Kdybychom měli k dispozici
větší kapacitu, přijde možná dvakrát tolik
trenérů. Těší nás, že bylo znovu plno a že je o
akci stále zájem,“ pochvaloval si Slavomír
Lener, generální manažer české hokejové
reprezentace.
V prvním bloku konference si vzal
slovo Lothar Linz, jeden z nejúspěšnějších
německých psychologů. Hovořil o příkladech
z praxe hlavně ve volejbale či fotbale, rozebíral
faktor štěstí a snažil se posluchačům přiblížit,
jak může trenér přenést energii i pozitivní
myšlení na své svěřence. Druhá část
programu byla ryze hokejová. Kanadští trenéři,
kteří se zdržovali v Praze den před přátelským
utkáním s Českem, vysvětlili svůj profesionální
přístup, jímž se snaží odlišit od zbytku světa.

Češi chtějí podle Lenera převzít od Kanaďanů
další řadu praktických věcí. Těší ho také, že
obě země v hokejovém prostředí úzce
spolupracují. „Jsou to lidi s jinou mentalitou.
Jsem strašně rád, že si udělali čas a přišli.“
Seminář si pochvalovali i samotní řečníci.
Třeba Bill Peters, hlavní trenér Kanady a týmu
Carolina Huricannes v NHL, se podobných
akcí účastní několikrát do roka. „Zhruba pětkrát
nebo šestkrát. Hlavně v létě, když nehrajeme a
nemáme tak nabitý program. Moc rád jsem
dorazil i sem do Prahy.“ Kompletní monitoring
celé akce si můžete stáhnout zde.
Magazín COACH nejen pro trenéry
Členové Trenérsko-metodické sekce (TMS)
ČOV a Deník Sport rozjíždí ve spolupráci se
sportovními svazy unikátní projekt, který
zavede sportovní fanoušky do problematiky
základního vztahu v každém týmu. Do vztahu
TRENÉR–HRÁČ.
Magazín Sport
COACH bude vycházet jednou za tři měsíce a
experti ze sedmi kolektivních sportů –
z fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu,
florbalu, házené a ragby – v něm čtenáře
zavedou
do
světa
taktik,
fyzických
i psychických příprav a dalších trenérských
specifik. Autory magazínu jsi členové TMS
ČOV Zdeněk Haník, Pavel Kovář, Michal
Ježdík nebo Pavel Hartman.
Český klub olympioniků
Ples plný sportovních hvězd

Hovořilo se také o tom, jak důležité je mít
správně přichystanou kabinu před zápasem a
prostor pro trenéry či lékaře. Vše dohromady
tvoří jakousi mozaiku, v níž se hráči cítí
komfortně a svoji roli v týmu vnímají mnohem
zodpovědněji.
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Mezi stovkami hostů tradičního plesu Českého
klubu olympioniků v Národním domě na
Vinohradech nechyběly legendy českého
sportu včetně Věry Čáslavské či Dany
Zátopkové ani olympionici, kteří se her
zúčastnili teprve nedávno. „Jsem velmi rád, že
Český
klub
olympioniků
tato
setkání
organizuje. Jsou nesmírně důležitá. Ukazuje
se tu, že olympionici vždycky byli a stále jsou
dobrá parta,” řekl Jiří Kejval, předseda
Českého olympijského výboru.
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narazili Češi na Belgii, jednoho z nováčků
akce, na postupu do boje o zlato se hattrickem
podílela opora národního sledge hokejového
týmu Zdeněk Krupička. Závěrečný souboj
svedla česká ekipa s Nizozemci. V něm Češi
nakonec urvali vítězství 3:1 a celkový triumf na
turnaji. „Oba české týmy předvedly na tomto
turnaji vysoce kvalitní výkony a každý zápas
odmakaly na maximum. S výkony obou jsem
nadmíru spokojen,“ uvedl reprezentační trenér

Vladimír Mařík.
Společně
s Oldřichem
Svojanovským,
předsedou Českého klubu olympioniků, zahájil
setkání, na kterém se sešly hvězdy českého
sportu z různých generací. Hosty vítala
oštěpařská
olympijská
vítězka Dana
Zátopková společně s dalšími olympijskými
medailisty Pavlem
Svojanovským,
Jiřím
Adamem, Jiřím Dalerem a Imrichem
Bugárem i s členy předsednictva ČKO Jiřím
Čtvrtečkou a Karlem Englem.
Zatímco na parketu se bavily běžkyně na
lyžích
Zuzana
Kocumová nebo
střelkyně Lenka Marušková, u cimbálovky se
sešly vedle Dany Zátopkové i gymnastické
legendy Věra
Čáslavská,
Věra
Růžičková či Adolfina Tačová nebo třeba
zápasnický šampion Vítězslav Mácha. Jejich
následovníky při setkání generací zastupovali
také stolní tenista Petr Korbel, skokan na
lyžích Jan Mazoch či basketbalistka Ilona
Burgrová.
Český klub paralympiků

Triumf florbalistů ve Švýcarsku
Uplynulé týdny přinesly do řad českých
handicapovných sportovců mnoho úspěchů.
Florbalisté triumfovali ve Švýcarsku na druhém
ročníku mezinárodního turnaje Swiss Wheely
Open. Florbalový turnaj, který hostil od 22. do
24. dubna Nottwil, viděl v akci dokonce dva
české týmy. Zkušenými hráči tvořený Best
Veterans Offensive trenéra Vladimíra Maříka,
který v skončil pátý. Tým Rising Guns
Offensive prošel základní skupinou hladce,
největší bitvu svedl s Poláky. V semifinále
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Nepřekonatelný Drahonínský
Český
reprezentant
v paralukostřelbě,
dvojnásobný
paralympijský
medailista,
úřadující mistr světa a několikanásobný
světový rekordman David Drahonínský přidal
na mistrovství Evropy ve francouzském Saint
Jean de Monts do své sbírky mezinárodních
úspěchů
další
cennou
trofej.
Hned
v kvalifikačním kole šampionátu předvedl
neuvěřitelný nástřel 678 bodů, kterým opět
posunul světové maximum ve své kategorii.
V nedělním finále se náš nejlepší reprezentant
potýkal
nejen
se
zástupcem
turecké
reprezentace Omerem
Asikem,
ale
i s komplikovanými
povětrnostními
podmínkami. Přesto se mu podařilo vytasit
skvělých 137 bodů a nedat tak šanci svému
soupeři, který vystřílel bodů „pouze“ 124.
Sledge hokejisté potvrdili příslušnost k elitě
Mistrovství Evropy absolvovali také sledge
hokejisté a dokázali na něm, že si návrat do
elitní skupiny světového šampionátu, o nějž
budou bojovat v příštím roce, zaslouží. Vstup
do šampionátu sice českému výběru nevyšel,
když podlehl favorizovanému Rusku 0:5, a ani
druhý zápas proti Itálii nepřinesl pozitivní
výsledek, když Češi dostali jen o gól méně.
Přesto se čeští borci dokázali z porážek
otřepat a ve třetím hracím dni po sobě díky
soustředěnému výkonu a trefě Krupičky
porazili domácí Švédy 1:0. Po odpočinkovém
dni následovalo utkání s Nory, kterým Češi
podlehli 1:4. V závěrečném zápase proti
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Německu díky skvělému výkonu gólmana
Michala Vápenky vyhráli svěřenci trenéra
Jiřího Břízy 2:1 a v celkovém pořadí obsadili
čtvrté místo. Vápenku navíc ocenili i
pořadatelé turnaje, kteří jej zařadili do All Stars
Teamu turnaje.
Medailové žně českých plavců
Portugalský Funchal na ostrově Madeira hostil
začátkem května mistrovství Evropy plavců – a
padlo na něm hned 28 světových rekordů.
I v takto vypjaté konkurenci paralympijské
sezóny dokázala česká výprava zazářit řadou
výkonů. Zásluhou Venduly Duškové, Běly
Třebínové, Arnošta Petráčka a Jana
Povýšila přivezla sedm medailí.
Cenné kovy začali Češi sbírat druhý den
šampionátu – a to hned dva v jednom závodě,
když Arnošt Petráček v závodě na 50 znak
vybojoval stříbro a s o 1,74 vteřiny pomalejším
časem bral bronz Jan Povýšil. Mezi ženami se
prosadila na 400 m volným způsobem Vendula
Dušková, která obsadila druhé místo. Další
finalistka toho dne Běla Třebínová skončila
těsně na čtvrté příčce a Miroslavu Smrčkovi
chybělo na bronz 4,36 vteřiny.
Vendula Dušková poté přidala ještě bronzovou
medaili v závodě na 100 m prsa a úspěchu se
dočkala i legenda českého paralympijského
sportu Běla Třebínová, když na 50 m znak
zaplavala skvělý čas 45,17 a umístila se na
druhém místě. Ve stejný den přidal svou
druhou bronzovou medaili i Jan Povýšil –
tentokrát na 150 m polohového závodu.
Třebínová pak získala i svou druhou medaili,
když na 50 m volným způsobem skvělým
výkonem 38,62 uzavřela parádní českou
medailovou sbírku na čtyřech bronzových a
třech stříbrných. Naši sportovci tak vyslali před
nadcházejícími paralympijskými hrami jasnou
zprávu, že je s nimi v bazénu třeba počítat.
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KOMISE ČOV
Ekonomická komise
První letošní loterijní splátka rozdělena
Výkonný výbor schválil rozdělení prostředků,
které v prvním kvartále obdržel ČOV v rámci
tzv. loterijních odvodů od provozovatelů loterií
a sázek. Na účet ČOV přišlo přes 156 milionů
korun. Z této částky bylo vyhrazeno 60 milionů
krajům na spolufinancování tělovýchovných
aktivit na jejich území. Pro sportovní subjekty
zůstala částka 96 milionů Kč. Spolu s dosud
nerozdělenými prostředky z roku 2015 tak byla
výborem zaslána suma 110 milionů Kč.

Aktualizovaná Pravidla pro čerpání finančních
příspěvků z prostředků darovaných Českému
olympijskému výboru ze strany loterijních
společností a rozdělení první splátky za rok
2016 jsou k dispozici na stránce LOTERIE
PRO SPORT.
Komise zahraničních vztahů
Zátopek ve Washingtonu DC
Více než 3300 návštěvníků se v hlavním městě
Spojených států přišlo podívat na zahájení
dlouhodobé výstavy Českého olympijského
výboru „Od Zátopka k Riu“, které bylo součástí
EU Dne otevřených dveří České ambasády ve
Washingtonu. Hlavním tématem jubilejního
10. ročníku byl sport.
Zástupkyně ČOV z kanceláře EOC Office Jana
Janotová návštěvníkům, mezi nimiž byla řada
českých krajanů včetně amerických Sokolů,
přiblížila, jak se Český tým připravuje na
nadcházející hry v brazilském Rio de Janeriu,
kdo byl legendární běžec Emil Zátopek a proč
se právě on stal inspirací českého týmu a jeho
aktivit pro letošní rok. Většina návštěvníků
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detaily o životě proslulého sportovce slyšela
vůbec poprvé. Součástí výstavy jsou také
fotografie a informační panely o Zátopkovi a
také o našich zlatých medailistech z Londýna
2012.

Stanislava Gutha-Jarkovského. „Jsem moc
potěšený oceněním od ostatních sportovců.
Tím spíš, že jde o veslování, malý sport,“
řekl Ondřej Synek.

Spolupráce s českou ambasádou ve
Washingtonu navazuje na Memorandum o
spolupráci mezi ČOV a Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. Ambasáda se díky
výstavě
stala
jediným
místem
na
severoamerickém
kontinentu,
kde
se
propaguje jak účast českých sportovců na
olympijských hrách v Riu, tak další aktivity
ČOV.

Cena zakladatele českého olympismu vznikla
v roce 1933, o rok později ji jako první převzal
vzpěrač Václav Pšenička. V roce 1948 ji získal
slavný běžec Emil Zátopek. Nejvyšší sportovní
ocenění Českého olympijského výboru pak
bylo obnoveno v roce 1994. Autorem plastiky
sochy bohyně Niké je Otakar Španiel. Jména
vítězů jsou zanesena na kovové desce na
mramorovém podstavci. Ocenění sportovci si
odnášejí speciální plaketu.

Komise sportovců

Desetinásobného medailistu z mistrovství
světa trápily loni v zimě zdravotní problémy,
pak chyběl na stupních vítězů v závodech
Světového poháru, nevyšla mu obhajoba
evropského zlata. Jenže v nejdůležitějším
závodě sezony porazil novozélandského rivala
Mahé Drysdalea. „Byl to pro mě nejvíc
vybojovaný titul, nejcennější. I kvůli tomu, že
se mi v sezoně předtím tolik nedařilo,“ řekl
Synek, který vyhrál třetí titul mistra světa
v řadě a čtvrtý celkově.

Ondřeji
Synkovi
vynesla
obhajoba
světového prvenství Cenu Jiřího Stanislava
Gutha-Jarkovského

Prožíval pernou sezonu, přesto potřetí v řadě
vyhrál titul mistra světa. Právě tento úspěch
skifaře Ondřeje Synka ocenili samotní
sportovci jako nejhodnotnější výkon roku 2015
a udělili třiatřicetiletému veslaři Cenu Jiřího
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Letos volili vítěze účastníci olympijský her
z Londýna 2012, Soči 2014, Světových her
v Cali 2013 a Evropských her v Baku 2015.
Desítku kandidátů, kterou na základě námětů
od sportovních svazů a složek a komisí
Českého olympijského výboru, sestavila pro
volbu Komise sportovců ČOV. V elektronické
volbě má každý sportovec pouze jeden hlas.
Za rok 2014 ocenili hlasující horolezce Radka
Jaroše, který dokončil Korunu Himaláje, za rok
2015 veslařského šampiona Synka.
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V Bruselu se řešily duální kariéra a boj proti
dopingu
V Bruselu se uskutečnil seminář pořádaný
EOC EU Office pro zástupce komisí sportovců,
kterého se vedle předsedů Mezinárodního
výboru a Evropských olympijských výborů
zúčastnili i členové jednotlivých zemí včetně
českého krasobruslaře Tomáše Vernera.
Hlavními body jednání byly duální kariéra a
efektivní boj proti dopingu. „Tato dvě na první
pohled vzdálená témata jdou v ruce
s myšlenkou podpory rozvoje sportu. Duální
kariéra dává sportovcům vyhlídku na život po
ukončení sportovní kariéry, a tím sport jako
takový činí atraktivnějším. Díky efektivnímu
boji proti dopingu je sport více důvěryhodný,“
vysvětloval Verner.

Komise rovných příležitostí ve sportu
Dámská jízda pod plachtami se blíží. Hlaste
se!
Ve středu 15. června 2016 se uskuteční již
3. ročník neformálního setkání žen působících
ve sportu (nejen) z Jihomoravského kraje.
Komise rovných příležitostí ČOV zve
všechny sportovkyně, trenérky, rozhodčí,
funkcionářky, manažerky, novinářky a jejich
přátele k příjemně strávenému odpoledni u
Brněnské přehrady v areálu TJ LODNÍ
SPORY BRNO. Součástí programu, který
začne v 17:00 hodin, bude koučink na téma
„Jak se žije ženám ve sportu“ a poté projížďky
na plachetnicích, občerstvení a večer společné
sledování ohňostrojů z programu Ignis
Brunensis. Informace naleznete také na
www.lsbrno.cz.
Trenérky a cvičitelky roku 2015 vyhlášeny

Bývalý
krasobruslař,
jenž
spolupracuje
s Českým olympijským výborem, s kolegy
v bruselském sídle EU probíral možnosti
zavedení statutu pro sportovce v občanském či
obchodním zákoníku. Jako zádrhel však vidí
komunikaci mezi sportovci a sportovními svazy
v jednotlivých zemích. Z obou stran prý sdílení
informací vázne, tím pádem kulhají také
jednání a řešení případných nedostatků.
Členové komisí se ale shodli na základních
principech fungování celého orgánu. „Chtěli
bychom reprezentovat opravdové potřeby a
názory sportovců, kteří svou činností vytváří
náplň celého sportovního prostředí. Jedná se
tedy o sportovce, jejich výkony, podmínky, ve
kterých sportují, a jejich vlastní příběhy,“
dokončil Verner.
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Nejlepší trenérky a cvičitelky roku 2015 napříč
všemi sportovními odvětvími byly vyhlášeny na
slavnostním ceremoniálu v budově České
národní banky. Ocenění převzalo více než 30
žen, které se věnují trénování a výchově
různých
věkových
kategorií
sportovců
v širokému spektru sportů od vrcholových po
nesoutěžní. Nejlepší trenérky a cvičitelky
oceňuje Komise rovných příležitostí ve sportu
ČOv již devátým rokem. „Je nám líto, že
nemůžeme dát ceny mnohem více trenérkám a
cvičitelkám, protože by si jich to zasloužily
stovky. Pracují nezištně, dobrovolně, vytrvale.
Tak alespoň skrze oceněné ke všem posíláme
velké díky,“ uvedla předsedkyně Komise
rovných příležitostí ve sportu Naďa Knorre.
Na podium si pro cenu přišly trenérky a
cvičitelky ze 13 krajů ČR, včetně Gabriely
Soukalové, která k biatlonu přivedla svou
dceru, letošní vítězku Světového poháru.
„Sešlo se mnohem více nominací než
v loňském roce. Překvapilo mne, že vzrostl
také počet nominací do kategorie Objev roku.
To znamená, že se objevuje řada nových
trenérek a cvičitelek, což je dobrá zpráva,“
dodala Naďa Knorre.
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Sport pro všechny
Pojď hrát kuželky

Cenu Objev roku si odnesla horolezkyně a
trenérka Eliška Karešová. Diplom MOV za
přínos do oblasti sportu žen získala profesorka
Anna Hogenová. Cenu Věry Čáslavské pak
přímo z jejích rukou převzala legendární
gymnastka a trenérka Věra Růžičková.
Kompletní seznam oceněných je uveden zde.
Školící program pro ženy SUCCESS přinese
výměnu zkušeností napříč Evropou
Ve druhé polovině dubna proběhly v sídle
Českého
olympijského
výboru
osobní
pohovory s vybranými uchazečkami se
zájmem o účast v evropském školícím projektu
SUCCESS, který se zaměřuje na podporu
genderové vyváženosti na rozhodovacích
úrovních ve sportovních organizacích. Do
projektu se přihlásilo 22 žen z mnoha českých
sportovních svazů, asociací a klubů. Výběrová
komise byla složena ze zástupců Českého
olympijského výboru i jeho Komise pro rovné
příležitosti ve sportu. Vybráno bylo osm žen na
rozhodovacích pozicích, s dobrou angličtinou i
jasnou motivací účasti v projektu. Tyto ženy
budou moci předat své zkušenosti dalším 47
ženám vybraných napříč Evropou a zároveň
získat cenné kontakty, zkušenosti i nové
poznatky v oblasti managementu sportu žen.
Program je založen na metodologii vyvinuté
Mezinárodním olympijským výborem.
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Česká
kuželkářská
asociace
rozjíždí
náborovou kampaň určenou široké veřejnosti.
Přes internetové stránky pojdhrat.kuzelky.cz si
může kdokoliv najít pro sebe nejvhodnější
klub. Kuželky jsou sport s velkou tradicí. Ač
nejsou tak populární jako některé jiné větší
sporty, mají rozhodně co nabídnout. Dají se
hrát v jakémkoliv věku a na různých
výkonnostních úrovních. Třeba jen tak pro
zábavu s přáteli, ale také na mistrovství světa.
To právě probíhá v chorvatském Novigradu,
kde čeští reprezentanti bojují o cenné kovy.
Lékařská komise
Proti viru zika je nejúčinnější prevence
Šéflékař českého olympijského týmu Jiří
Neumann intenzivně monitoruje vývoj kolem
viru zika a připravuje prevenci pro českou
výpravu.
„Dostávám
nejaktuálnější
informace.
Sportovce jsem začátkem
roku uklidňoval, což budu
dělat i nadále. Zároveň ale
chceme
být
na
ziku
připraveni,“
řekl Jiří
Neumann
v rozhovoru pro MF Dnes
s tím, že se situací v dějišti her se již měl
možnost dvakrát osobně seznámit. Virus se
přenáší po bodnutí komárem a má prakticky
stejné příznaky jako chřipka, tedy únavu,
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teplotu, bolest hlavy a kloubů či zánět spojivek.
U dvaceti procent nemocných se ale žádné
příznaky neobjeví. Brazilci vyčlenili přes 200
tisíc vojáků, kteří s komáry bojují. V srpnu
během her ovšem hmyzu výrazně ubude, neb
olympiáda bude probíhat v období tamní zimy.
Nejlepším lékem bude prevence. Všichni
sportovci vyfasují od organizátorů repelenty,
další pak dostanou od týmových lékařů. Přímo
v olympijské vesnici navíc vyroste poliklinika
pro vyšetření krve a laboratorní testy.
Rizikovou skupinou jsou těhotné ženy, kterým
se nedoporučuje do Latinské Ameriky
cestovat. Opatrná ale musí být i mužská část
populace. V případně bodnutí infikovaným
komárem se pak u mužů tři až šest měsíců
může objevit ve spermatu. Žádná protilátka
zatím neexistuje.
Zdravotní rizika v Riu a doping, hlavní
témata lékařského symposia
Blížící se olympijské hry v Riu a potíže, s nimiž
se v přípravě i na hrách musí ze zdravotního
hlediska vypořádat česká výprava, patřily
k hlavním tématům letošního symposia
sportovní medicíny v Dříteči. Mezi čestnými
hosty byl i předseda Lékařské komise
Evropských
olympijských
výborů
a
dvojnásobný olympijský medailista Klaus
Steinbach. Již 4. ročník Symposia sportovní
medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu
pod záštitou Českého olympijského výboru
zahájil ve čtvrtek dopoledne předseda
ČOV Jiří Kejval. Celá akce trvala tři dny a byla
organizována ve spolupráci s Centrem
pohybové medicíny, profesním sdružením
Medicínský tým české sportovní reprezentace,
Centrem
zdravotnického
zabezpečení
sportovní reprezentace, Univerzitou Palackého
v Olomouci a centrem Sportklinik.
Velkou pozornost poutaly příspěvky věnované
zdravotním rizikům spojeným s OH v Riu. Ty
se věnovaly například prevenci před běžnými
cestovatelskými chorobami nebo jet legu,
nejnovější informace o viru zika přinesl ředitel
FN Hradec Králové, epidemiolog Roman
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Prymula. S aktuálními příspěvky o dopingu a
zakázané
látce
meldoniu
vystoupil
například Klaus Steinbach a člen České
antidopingové
agentury Michal
Polák,
profesor Pavel Kolář zase vysvětloval principy
lokomočních funkcí ve sportu. Mezi další
témata patřil třeba boj s bolestmi zad nebo
sportovní úrazy dětí.

„Symposium v Dříteči je největší fórum, kde se
setkávají odborníci zabývající péčí o vrcholové
sportovce, ale také třeba sportovci a trenéři.
Mají zde možnost se seznámit s novými trendy
a postupy nejen u nás, ale i v zahraničí. Pro
obor sportovní medicíny je to neocenitelná
akce,“
zhodnotil
akci
jeden
z organizátorů Jaroslav Větvička. Význam a
úroveň akce podle něj dokládá právě účast
předsedy LK EOV Klause Steinbacha.
ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY
Světová šampionka Formanová podpořila
děti při startu krajských kol OVOV
Ve sportovním areálu Vodranty v Čáslavi
odstartovala letošní krajská kola Odznaku
Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV).
Celkem 177 žáků ze 30 škol východní části
Středočeského kraje soutěžilo v šestiboji. Své
dovednosti předvedli v disciplínách běh na
šedesát metrů, leh sed, shyby, hod míčkem a
volitelná disciplína – běh na 1000 metrů, nebo
dribling. Mladé sportovce přišla na místo, kde
sama
trénovala,
podpořit
i
Ludmila
Formanová. „Je hezké vidět děti nadšené
z pohybu a jejich touhu se zlepšovat. Vždy
ráda podpořím dobré projekty zaměřené na
sportování dětí,“ podotkla mistryně světa
v běhu na 800 metrů. Z každého ze 16
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krajských kol postupují do republikového finále,
které 9. a 10. září 2016 zahájí Evropský týden
sportu, 1. a 2. družstvo a první dívka a chlapec
z každého
ročníku
(2001–2006),
další
jednotlivci i družstva mohou postoupit na body.

V Praze přišla dětem předat ceny zase
moderní pětibojařka Natálie Dianová, mistryně
světa ve smíšené štafetě. Při dvoudenním
krajském kole v areálu na Podvinném Mlýně,
kde s organizací pomáhali policisté, závodilo
217 a 182 dětí. Sportovní program krajských
kol oživuje exhibice cyklotrialisty Vlasty
Kabeláče Čiháčka, rekordmana ve vyskákání
a sjetí Petřínské rozhledny, i pěvecké
vystoupení.
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
založili olympijští vítězové v desetiboji Robert
Změlík s Romanem Šebrlem s cílem motivovat
děti ke sportu. OVOV je součástí projektu
Sazka Olympijský víceboj. Jeho disciplíny jsou
určeny dětem i dospělým, kteří mohou získávat
bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové
odznaky, jež jsou motivací ke zlepšení výkonů.
Přehled krajských kol najdete zde.
Basketbalové show začaly v Lomnici nad
Popelkou, do Plzně zavítala i Elhotová
Basketbalové show pro vítěze soutěže To je
basketbal, kterou v rámci projektu Sazka
Olympijský víceboj připravil pro školy Český
olympijský výbor společně s Českou
basketbalovou federací, se rozjely po celém
Česku. Při show v Lomnici nad Popelkou děti
navštívila Tereza Vorlová, bývalá hráčka
italského týmu Virtus Civitanova Marche,
účastnice Evropských her v Baku 2015,
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mistrovství
světa
2012,
evropského
šampionátu 2014 a nejlepší basketbalistka hry
3x3. O den později do Plzně zase dorazila
vicemistryně
světa,
vítězka
Euroligy
a mnohonásobná mistryně České republiky –
Kateřina Elhotová. Ta předala i výhru vítězi
střelecké soutěže o její basketbalový dres
opatřený autogramem.

Dalším vzácným hostem dne byl Michal
Ježdík – sportovní ředitel týmu Basketball
Nymburk, vedoucí sportovně metodické sekce
ČBF a bývalý trenér národního družstva mužů.
„Bylo to super, úplně mě to vtáhlo a zapojil
jsem se. Začal jsem s dětmi házet na terče,“
popisoval Ježdík. „Výborná věc na podpoření
našeho sportu. Učitelům jsem říkal, že by tento
projekt měl sloužit i k tomu, abychom udrželi
pohyb a vzdělání v nějaké symbióze. Jedno
bez druhého nemá význam.“ Klíčová je podle
něj práce pedagogů na prvním stupni
základních škol. „A já bych šel klidně i do
posledního ročníku mateřiny. Tam se utváří
vztah ke sportu.“
Školy
zasílaly
do
soutěže
videa
s basketbalovou tematikou a s pokřikem na
podporu českých reprezentantů v kvalifikaci o
olympijské hry v Riu a soutěžily o návštěvu
hvězd a basketbalové vybavení.

Pošlete děti na olympijský tábor, prožijí
nezapomenutelné léto
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V rámci Olympijského parku Rio–Lipno 2016
čeká na děti bohatý program. Nejlépe si ho
užijí v rámci Dětských olympijských táborů.
Největší z nich bude v Olympijské vesničce
Olšina, přihlásit se na něj mohou děti ve věku
8-14 let.
„Kromě ubytování, stravy a pitného režimu,
během týdne v Olympijské vesničce připravíme
pro děti také pestré večerní programy,
brazilský karneval, setkání se sportovci a
samozřejmě návštěvu mnoha sportovišť
v samotném Olympijském parku Rio-Lipno
2016,“ dodává Jan Plachý, který připravuje
sportovní program parku. Dětská olympijská
vesnička Olšina se nachází u vojenského
prostoru Boletice, součástí kterého je malebný
rybník Olšina s nádherným výhledem do téměř
neobydlené krajiny.
Jeden den pro dětské účastníky olympijské
vesničky Olšina budou zajišťovat Vojenské
lesy a statky ČR. Kompletní program si můžete
si prohlédnout zde. Pro zájemce jsou
připraveny dva turnusy v termínech 6.–13. 8.
nebo 13.–20. 8. 2016 za cenu 5900 Kč.
Přihlášku a další podrobnosti o táborech
najdete zde. V případě dotazů pošlete email na adresu tabor@olympic.cz.
Olympijské parky hledají dobrovolníky
Pořadatelé Olympijského parku Rio–Lipno
2016 hledají dobrovolníky, kteří chtějí být
součástí největší sportovní akce roku. Park na
Lipně bude v provozu 5.–21. srpna a lze se
přihlásit na několik termínů, minimálně však na
9 dnů. Odměnou za dobrou práci bude
olympijská kolekce oblečení, nespočet zážitků
a hlavně možnost poznat spoustu zajímavých
lidí a kamarádů. Ubytování i strava jsou
zdarma.
Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 17
let. Každý ze zájemců musí také vyplnit
dotazník se základním údaji a případně projevit
zájem o jednotlivé oblasti (např. dohled nad
dětmi). Přihlášku najdete zde. Dobrovolníky
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hledají také regionální
Pardubicích a Plzni.

parky

v Ostravě,

T-Mobile Olympijský běh: už za pár dní
v různých městech ČR

Ve středu 22. června na mnoha místech České
republiky živě prostřednictvím vln Radiožurnálu
odstartuje letošní T-Mobile Olympijský běh,
jehož inspirací se stalo Zátopkovo motto
„Nemůžeš? Přidej!“. Ambicí ČOV je překonat
celkový počet 40 závodů v ČR, což se podařilo
– běžci si v půlce května mohli vybírat
z bezmála padesáti lokalit po celé ČR a další
místa ještě přibydou. Možností je také zapojit
se do tzv. individuální výzvy bez ohledu, kde
v danou chvíli běžci budou – stačí mít
staženou aplikaci Endomondo. „Nejde nám
o jeden velký závod v Praze, ale chceme
opravdu rozběhat celou republiku,“ přiblížil cíl
projektu marketingový ředitel ČOV Marek
Tesař a dodal: „Zájem organizátorů narůstá,
skvělé, že neexistuje žádný limit. Chceme dát
šanci každému,“ dodává závěrem Tesař.
Dopoledních dětských běhů se zúčastní také
žáci škol.
Nový vizuál i kompletní informace o T-Mobile
Olympijském
běhu
naleznete
na
www.olympijskybeh.cz.
Mladí sportovci už vědí, jak se vyhnout
dopingu „z blbosti“
Proč nepít z lahve, kterou načal někdo jiný?
Proč si nekupovat léky a doplňky stravy
v zahraničí? A jak se srovnat s tím, že vás při
dopingové kontrole zblízka pozoruje komisař
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na místě, kam i císařpán chodí sám? To
všechno se dozvěděli talentovaní sportovci
zapojení do programu McDonald’s Olympic
Hopefuls na semináři věnovaném antidopingu.
„Bylo to super. Každý sportovec by o tomhle
tématu měl aspoň něco vědět,“ říkal
kajakář Tomáš
Veselý,
mládežnický
medailista z mistrovství světa i Evropy
v rychlostní kanoistice. Vedle něj seděl parťák
od divoké vody – kanoista Lukáš Rohan.
Nechyběly
jachtařka Markéta
Audyová a
krasobruslařka Elizaveta Ukolova. Zvídavými
dotazy přispěl krasobruslař Tomáš Verner.

O osobní zkušenost s dopingovým nálezem se
s nimi podělil atlet Michal Balner. Český
rekordman ve skoku o tyči v roce 2010 dostal
měsíční distanc kvůli nálezu marihuany, kterou
zapekl jeho známý do bábovky. I když jde pro
Balnera stále o bolestnou vzpomínku, vykládal
olympijským nadějím, co všechno je může
podobná nepředloženost stát. „Uvědomte si,
že můžete přijít o sponzory,“ říkal Balner, který
na dobu trestu podal výpověď v klubu.
Sport v nás probouzí to nejlepší,
zdůrazňuje kampaň Českého olympijského
týmu
Držte se svého cíle. Přejte ostatním to nejlepší.
Nezapomínejte na své přátele. Postavte se
k překážkám čelem. Buďte věrní sami sobě.
Vyznávejte hodnoty, které v nás všech
vzbuzuje sport. Všichni jsme jeden tým.
CZECH TEAM. To jsou hlavní motivy nové
kampaně Českého olympijského týmu, která
chce nejen ve sportovních fanoušcích probudit
odhodlání, fair play, týmový duch, odvahu a
hrdost.

Po kvízu a stručné historii dopingu se sportovci
dozvěděli spoustu informací o zakázaných
látkách a dopingové kontrole od Michala
Poláka z Úseku osvěty a vzdělávání
Antidopingového výboru České republiky.
Dostali také balík materiálů včetně přehledné
kartičky s povolenými a zakázanými léky.
Vždyť i nákup jinak běžně užívaného léku proti
chřipce jim může způsobit problémy.
Právník Jan Šťovíček, který úspěšně řešil
kauzy cyklisty Romana Kreuzigera nebo
kajakáře Jana Štěrby, varoval sportovce před
„dopingem z blbosti“ – tedy třeba z nákupu
neprověřených doplňků stravy. Rozhodce
Mezinárodní sportovní arbitráže jim také
popisoval systém ADAMS, do něhož musí
místa pobytu zapisovat zhruba 70 tisíc
sportovců, aby je dopingoví komisaři mohli
zastihnout kdekoli a kdykoli na světě. Expert
na sportovní právo talentům také radil, jak se
zachovat a na koho se obrátit v případě
jakéhokoli problému.
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„Chceme široké veřejnosti ukázat, jak je sport
pro společnost důležitý. Nejen z pohledu
aktivního životního stylu a zdraví, ale také
proto, že dává lidem do života důležité
vlastnosti. Chtěli bychom, aby se lidé připojili
k hodnotám Českého olympijského týmu,
abychom vytvořili jeden tým,“ řekl Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru.
Vedle webové prezentace je součástí
kampaně rozhlasový spot a zejména minutový
televizní šot, jehož natáčení se zúčastnili
fanoušci, aktivní hvězdy a také legendy
českého
sportu. Spot
režíroval
David
Ondříček, natáčení se zúčastnily desítky
dobrovolníků z řad fanoušků. A s nimi
olympijští medailisté Martin Doktor, Šárka
Kašpárková, Kateřina Emmons, Květa
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Pecková-Jeriová a Imrich Bugár, úspěšný
krasobruslař Tomáš Verner a stále aktivní
hvězdy, atletka Denisa Rosolová a vodní
slalomář Jiří Prskavec. Ambasadory kampaně
jsou trojnásobná olympijská medailistka ve
střelbě Kateřina
Emmons
(odhodlání),
olympijský vítěz v moderním pětiboji David
Svoboda (fair play), olympijská šampionka ve
veslování Mirka
Topinková
Knapková (hrdost),
stříbrný
olympijský
medailista ve vodním slalomu Vavřinec
Hradilek (odvaha) a dvojnásobný olympijský
vítěz v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel
Českého
olympijského
výboru Martin
Doktor (týmový duch).
Spoty i webová prezentace jsou začátkem
kampaně, která bude ve druhé fázi během léta
pokračovat aktivací směrem k olympijským
hrám a olympijským parkům, kde si budou lidé
moct vyzkoušet řadu sportů a zároveň fandit
českým sportovcům v Riu.

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE
Při 13. zasedání komise České olympijské
nadace včetně snowboardistky Evy Samkové
rozhodla o podpoře dalších 84 holek a kluků ve
třiceti sportech, kteří by jinak nemohli sportovat
kvůli nedostatku peněz. „Je to super pocit,
jsme teď nabitá dobrem,“ řekla Samková.
Mladým sportovcům bylo rozděleno 464 450
korun, od svého vzniku v prosinci 2012 nadace
už přerozdělila souhrnnou částku 5 095 500
korun. Dohromady Česká olympijská nadace
podpořila již celkem 989 mladých sportovců.

Nadace opět plnila sportovní přání dětem.
Krom jiného darovala dětskému domovu
v Dolních Počernicích devět jízdních kol, na
nichž jezdili sportovci během her v Soči.
Jedním z nich byla i Eva Samková. Děti se
také díky nadaci podívaly na přátelské
fotbalové utkání ČR x Skotsko, po boku
elitních běžců se zúčastnily slavnostního
nástupu na Sportisimo 1/2Marathon Praha a
setkaly se s předními českými sportovci na
vyhlášení ceny Gutha-Jarkovského.

Nadace také vzala děti na dračí lodě v rámci
otevření letní turistické sezóny na Lipně a ve
stejném termínu i na atletickou Zlatou tretru,
kde je provedl prezident ČON, Jan Železný.
Hned druhý víkend v červnu se chystá
sportovně-dobrodružný letní kemp pro děti
i jejich rodiče ve Vranově nad Dyjí. Díky
soutěži, kterou nadace uspořádala, mají dvě
děti možnost v červenci se zúčastnit HESU
týdenního kempu se Zuzanou Hejnovou.
15. června se uskuteční zasedání komise
ČON, kde se bude hlasovat o dalších
žádostech. Více o nadaci najdete zde.
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CHYSTANÉ AKCE ČOV

Kde najdete Český olympijský tým?

31. 5. VV ČOV, Česká národní banka, Praha

Web: www.olympic.cz

15. 6. zasedání České olympijské nadace,
sídlo ČOV, Praha

YouTube: www.youtube.com/czecholympic

22. 6. T-Mobile Olympijský běh, různá místa
ČR, víc na www.olympijskybeh.cz

Mobilní aplikace LOH 2016: Pro Android, Pro
iOS
FB: www.facebook.com/olympijskytym
Twitter: www.twitter.com/olympijskytym
Instagram: www.instagram.com/olympijskytym
Snapchat: Olympijskytym
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