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Setkání Evropských olympijských
výborů v Bukurešti
Ve dnech 16. – 17. června 2006 se v Bukurešti konal Seminář generálních
sekretářů a šéfů misí Evropských olympijských výborů, kterého se zúčastnila
delegace ČOV vedená předsedou Milanem Jiráskem, ve složení František Dvořák
(šéf mise), Petr Hrubec (generální sekretář) a Jan Hrdina (sportovní ředitel).
Na sobotní jednání odjeli také zástupci organizačního výboru Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) Roman Kumpošt a Kateřina Nyčová, kteří
svou profesionální prezentací na kandidaturu Liberce
jako pořadatele zimního EYOF v roce 2011 účastníky
semináře velmi příjemně překvapili. Kromě hodnocení Turína 2006, informace organizačních výborů pro
Peking 2008, Vancouver 2010 a Londýn 2012, byly na
programu semináře zprávy jednotlivých komisí EOV.
Před shromáždění zástupců 45 evropských národních olympijských výborů předstoupil s abdikačním
projevem předseda ENOV Mario Pescante, který byl
zvolen do italského parlamentu a nemůže současně
vykonávat obě funkce. O novém předsedovi a generálním sekretáři rozhodnou delegáti na mimořádném volebním shromáždění ve dnech
28. a 29. července 2006 v Římě.
#

Představitelé médií z celého světa jsou na září pozváni do Pekingu, aby se sami
přesvědčili, jak postupuje příprava Her
Organizační výbor LOH Peking 2008
uspořádá ve dnech 25. – 28. září 2006
první oficiální briefing s novináři. Média
z celého světa se tak přímo v budoucím
dějišti Her dozví nejnovější informace
ohledně stavu příprav na olympijské hry
nebo se seznámí s vybavením a službami,
které budou k dispozici akreditovaným
médiím v průběhu sportovního svátku.

Náplní čtyřdenního programu budou například prohlídky olympijského ubytování,
hlavního novinářského centra a informace o systému dopravy provozovaného
během Her. Hlavní novinářské centrum
v Pekingu se stane dočasným pracovištěm
pro 5,600 akreditovaných píšících novinářů a fotografů, kteří se zúčastní nadcházejících Olympijských her v Pekingu 2008
a navazujících Paralympijských her 2008.
#
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OMEGA rozšiřuje sponzorské partnerství
s Mezinárodním olympijským výborem

POD PùTI KRUHY
SLOUPEK MILANA JIRÁSKA
Bez dlouhodobější představy, co chceme dokázat, budeme vždy jen o krok za událostmi.
Jednou z takových vizí je
uspořádat v České republice
letní olympijské hry. Nejbližší volný termín, kdy bychom
mohli hry hostit, je rok 2016,
ale mnohem spíš přijde evropské město na řadu až v roce
2020 nebo 2024. Často slýchám
argument, že na olympiádě
město a země strašlivě prodělají. Není to pravda. Jinak by
se o ně neucházely pokaždé
desítky měst. Hry přinášejí
hostitelskému městu prestiž,
nové stavby i nezanedbatelný
ekonomický přínos. Dobře si
uvědomujeme, že přemýšlení
o olympiádě je ve skutečnosti
přemýšlením o tom, jaké město a jakou zemi bychom chtěli
mít za dvacet třicet let. Zda
chceme ještě za desítky let
číst články o chybějící dálniční síti a chybějících městských
obchvatech. Zda chceme sledovat, jak vyrůstá další generace dětí, která nemá dostatek sportovního vyžití a hřišť.
Zda si chceme další léta malomyslně říkat, že jsme národ
přihlouplých a líných lidí, neschopný zorganizovat opravdu velkou mezinárodní událost.

Mezinárodní olympijský výbor podepsal dohodu o olympijském
partnerství se společností Omega, která se tak stává oficiálním
časoměřičem nadcházejících olympijských her. Omega jako
oficiální časoměřič LOH Peking 2008, ZOH Vancouver 2010 je
teprve šestou společností s celosvětovou působností, které
bylo umožněno sponzorovat projekt olympijských her až do
Londýnských her v roce 2012.
Marketingový ředitel MOV Gerhard
Heiberg říká: „V současné době již máme
celkem 12 celosvětových partnerů pro
Olympijské hry v Pekingu 2008 a zároveň
šest z nich sponzorsky pokrývá Olympijské hry ve Vancouveru 2010 a Londýně
2012.“
„Znalosti a odborná kvalifikace našich
partnerů neocenitelně přispívají k organizaci olympijských her, zejména technologická partnerství jako to nejnovější se
společností Omega.“
Celosvětové partnerství pro Olympijské
hry v roce 2008, 2010 a 2012 podepsaly:
Coca-Cola, Atos Origin, GE, McDonalds,
Omega a Visa.
#

Běh olympijského dne
Téměř 10 tisíc běžců z celé republiky podpořilo Běh olympijského
dne, který se 21. června 2006 uskutečnil ve 14 českých městech
(Brno, České Budějovice, Hodonín, Chrudim, Jilemnice, Liberec,
Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Most, Ostrava, Praha,
Stříbro, Turnov a Zlín).
„Není to jen běh pro zdraví a lepší
kondici, chceme zároveň účastníkům
připomenout myšlenku olympismu
a boje v duchu fair play,“ říká olympionik Imrich Bugár, ředitel závodu.
Akci pořádá Český olympijský výbor spolu se svojí marketingovou
agenturou Česká olympijská, a.s. a ve
spolupráci s McDonald‘s ČR. K Běhu
olympijského dne vyzývají národní
olympijské výbory ve 195 zemích světa
pravidelně od roku 1987 a každoročně
se jej zúčastní miliony lidí .
Akce probíhá u příležitosti založení
Mezinárodního olympijského výboru
(23. červen 1894, Pierre de Coubertin,

Univerzita Sorbona, Paříž). Český
olympijský výbor je mezi pořadateli
již od prvního ročníku. Jedná se o veřejné závody v kategoriích od žactva
až po veterány - jak muže, tak i ženy.
Podle kategorií jsou určeny také délky
tratí s tím, že délka hlavního závodu
měří 10 tisíc metrů.
#
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Olympijská stipendia – Peking 2008
Devět vybraných sportovců získalo olympijská stipendia určená na
přípravu pro Letní olympijské hry v Pekingu 2008. Oficiální podpis
smluv se uskutečnil v sídle Českého olympijského výboru za účasti
předsedy ČOV Milana Jiráska.
Peking 2008
XXIX. letní olympijské hry v Pekingu
2008 se uskuteční od 8. srpna do
24. srpna 2008. Budou hostit 28
letních sportů, které se nacházejí
na olympijském programu. Olympiády se zúčastní přibližně 10,500
atletů a zhruba 20,000 akreditovaných médií z celého světa.
***
Nové sporty na LOH v Pekingu
Olympijské hry v Pekingu se rozrostou o několik nových sportovních
soutěží, a také o jeden zcela nový
olympijský sport – BMX. Mezi nové
disciplíny patří mužské a ženské
BMX, ženský závod steeplechase
na tři tisíce metrů, ženský šerm
družstev, mužský a ženský maraton v plávání na 10 kilometrů. Také
čtyřhra stolního tenisu bude nahrazena jinou týmovou soutěží.
***
Program olympijských her
Dva roky před začátkem XXIX. letních olympijských her v Pekingu
získal olympijský program těchto
Her závěrečnou podobu. Nadcházející olympiády se zúčastní celkem
28 sportů. Skládat se budou z 302
sportovních soutěží, které zahrnují
165 mužských, 127 ženských a 10
smíšených.

Mezi navrženými nadějnými sportovci se nachází například moderní
pětibojař Tomáš Sedlecký nebo stříbrná
medailistka z letošního ME sportovní
gymnastka Jana Šikulová.
Tento solidární
program MOV je
určen pro sportovce, kteří jsou sportovním svazem
doporučeni pro
přípravu na LOH
2008 v Pekingu
a budou usilovat
o splnění kvalifikačních kritérií.
Obsahem stipendia je příspěvek
na krytí některých nákladů vztahujících
se k účasti na oficiálních kvalifikačních
soutěžích pro LOH, příspěvek na sportovní přípravu, pravidelnou lékařskou
péči, úhradu nákladů na stravování a
ubytování v zahraničních tréninkových
kempech, apod.

Nominovaní sportovci na
olympijská stipendia LOH Peking
2008:
Antošová Jitka
– Veslování, Červenková Dominika - moderní gymnastika , Fenclová
Veronika – jachting, Frintová Vendula
– triatlon, Křížková Michala - zápas,
Pechanová Jana – plavání, Pokorná
Andrea – judo, Sedlecký Michal - moderní pětiboj , Šikulová Jana - sportovní gymnastika
#

SPORT AMATÉR FOTO 2006
1. května do 10. července a jejím hlavním
kritériem byla opět sportovní tématika.
Slavnostní vyhlášení nejlepší sportovní
fotografie se uskuteční v průběhu měsíce
srpna 2006. Veřejnost si ji bude moci ve
stejný měsíc prohlédnout také na Staroměstské radnici v rámci výstavy SPORT
FOTO 2006.

***
Nárůst ženských disciplín
Mezinárodní olympijský výbor se
chce ve své dlouhodobé strategii
více zaměřovat na podporu ženské účasti na olympijských hrách.
Rostoucí počet žen na letních a
zimních olympiádách je jednou
z mnoha klíčových priorit MOV.
V Pekingu se ženských sportovních
soutěží uskuteční celkem 127, tzn.
o dvě více ve srovnání s LOH v Aténách 2004.

„Příprava na vrcholné světové sportovní soutěže je po všech stránkách
stále náročnější, finance nevyjímaje.
ČOV se snaží zajistit našim sportovním nadějím podmínky alespoň srovnatelné s jejich zahraničními konkurenty,“ říká předseda ČOV Milan
Jirásek.

Porota složená ze zástupců Českého
olympijského výboru, Klubu sportovních
novinářů a České olympijské v loňském
roce vybrala jako vítěze snímek Jana Kučery z Divišovic.
Dnešním dnem se uzavírá 4. ročník
amatérské fotografické soutěže SPORT
AMATÉR FOTO, která je určena neprofesionálním fotografům. Soutěž probíhala od

Více informací o soutěži zájemci naleznou na oficiálních stránkách Českého
olympijského výboru - www.olympic.cz.
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