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Zástupci ČOV navštívili Peking
Ve dnech 20. – 26. října 2006 navštívili zástupci Českého olympijského výboru místo
konání příští olympiády – čínský Peking. Místopředseda ČOV pro sport František
Dvořák, generální sekretář Petr Hrubec a sportovní ředitel Jan Hrdina jednali
s představiteli Organizačního výboru pro pořádání OH v Pekingu (BOCOG) a prohlédli
si sportoviště a Olympijskou vesnici.
Během návštěvy BOCOG organizátoři Her informovali zástupce ČOV o postupu
prací a příprav na LOH 2008 a zodpověděli jejich dotazy. Delegace ČOV si poté
prohlédla halu pro šerm a moderní pětiboj, aqua centrum, krytý stadion (gymnastika,
trampolína a házená), „Ptačí hnízdo“ - národní stadion pro slavnostní zahájení
a zakončení Her (atletika a fotbal). V prostorách Univerzity pro vědu a technologie
navštívili halu pro judo a taekwon-do a na Zemědělské univerzitě halu pro zápas.
Druhý den navštívili krytou i otevřenou střelnici, velodrom Laoshan, basketbalovou
halu Wukesong a veslařský a kanoistický kanál Shunyi. Na všech sportovištích se
intenzivně pracuje. Během svého pobytu se setkali s velvyslancem ČR Vítězslavem
Greplem a 1. velvyslaneckým tajemníkem Viktorem Michalíkem, s olympijskou atašé
Ruixií Li a také s Tomášem Etzlerem, redaktorem ČT v Pekingu. Na základě pozvání
českého velvyslance se delegace ČOV zúčastnila i slavnostního koktejlu, který byl
pořádán u příležitosti návštěvy české Miss World Taťány Kuchařové v Pekingu.

Milan Jirásek slavil sedmdesátiny
Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek oslavil na konci října
jubilejní 70. narozeniny.
Narodil se 27. října 1936 a vyrůstal v Kouřimi. Po maturitě na gymnáziu vystudoval
medicínu, ke které Milana Jiráska přivedl právě vztah ke sportu v kombinaci se
zájmem o lidské zdraví. Po promoci nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice
v Praze, kde je zaměstnán dodnes; s výjimkou let 1962-1965, kdy plnil roli
šéflékaře vojenského útvaru v Liberci v místní Dukle. Od roku 1965 byl na
sportovně-lékařském oddělení a postupně získal atestace v oboru interní medicíny
a tělovýchovného lékařství včetně 1. a 2. atestace z ortopedie. Jako lékař začal
Jirásek později doprovázet tréninkové výpravy lyžařských reprezentantů. V roce
1966 odcestoval na Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oslu a poté absolvoval
řadu jiných nejvýznamnějších sportovních akcí, včetně dvou dalších světových
šampionátů a čtyř zimních olympijských her. Když legendární Jiří Raška zvítězil na
ZOH 1968 v Grenoblu, byl Milan Jirásek mezi těmi, kdo ho vyhazovali do výšky. Do křesla předsedy Českého olympijského
výboru Milan Jirásek poprvé usedl 19. prosince 1996, takže letos též završí dekádu v roli šéfa ČOV. Zároveň je od roku
1990 členem výkonného výboru FIS.

Do dalších let přejeme Milanu Jiráskovi pevné zdraví a osobní pohodu.

Český olympijský výbor
tvrdě odsuzuje doping
ve sportu
Český olympijský výbor jako
představitel olympijského hnutí na
území ČR si je plně vědom nebezpečí,
které doping ve sportu znamená.
Boj proti němu považuje za jeden ze
zásadních směrů své činnosti.
ČOV zásadně odmítá, a vždy
tvrdě odmítal doping jako závažný
projev hrubého porušení základních
pravidel sportu, mezi která patří rovné
podmínky pro všechny sportovce při
sportovní přípravě i při vlastní soutěži.
Doping v bývalém Československu
vážně ohrožoval samu podstatu a smysl
sportu. Je neomluvitelné a trestuhodné,
pokud byl sportovec nucen k dopingu
zpolitizovanou sportovní mašinérií
nebo když jej sám dobrovolně užívá,
aby tímto nečestným způsobem získal
výhodu před svými soupeři.
Své stanovisko vyjádřil ČOV již
v roce 1992 a především 19. 3. 2003
na svém plenárním zasedání přijetím
Rezoluce ČOV k boji proti dopingu ve
sportu a přijetím Programu ČOV k boji
proti dopingu s vyčleněním finančních
prostředků na jeho plnění. Tento
program ČOV důsledně plní.
ČOV považuje uvědomělý odmítavý
postoj
sportovců
a
sportovních
funkcionářů k dopingu ve sportu
za jedno z kvalifikačních kritérií na
olympijské hry. Proto je vyzývá, aby
se do boje proti dopingu ve sportu
sami aktivně zapojili ve smyslu České
charty proti dopingu, která deklaruje,
že boj proti dopingu se dotýká
celého sportovního hnutí, všech jeho
výkonnostních
i věkových skupin,
a která považuje za základní prostředek
boje proti dopingu účinnou prevenci,
vycházející z dostatečně silného
vědomí morální zhouby i škodlivosti
dopingu pro zdraví sportovců.

NUTREND se stal oficiálním dodavatelem
doplňků výživy pro olympioniky ČR
Český olympijský výbor a vedení společnosti NUTREND
podepsaly smlouvu o dodávce speciálních potravinových
doplňků pro sportovce, kteří budou reprezentovat Českou
republiku na LOH 2008 v Pekingu. Firma NUTREND tak
může, jako jediný český výrobce, dodávat potravinové
doplňky a výživu pro české olympioniky v letech 2007 a 2008.
Součástí dohod je podle generálního ředitele společnosti
Richarda Zedníka také společný vývoj a úprava části receptur.
Spolupráce olomouckého podniku a Českého olympijského
výboru proto může začít ještě letos.
„Naši odborníci budou komunikovat
s lékaři a odborníky na výživu z okruhu
olympijského
výboru.
Společně
vytipujeme vhodné výrobky z našeho
sortimentu,
případně
připravíme
speciální produkt,“ vysvětlila Martina
Orálková, marketingová manažerka
společnosti NUTREND.
Smlouvě
mezi
olomouckým
NUTRENDEM a olympioniky podle
předsedy
Českého
olympijského
výboru Milana Jiráska předcházelo
detailní prověření výrobní praxe
v podniku, kontrola složení produkce a analýza bezpečnosti dodávaných surovin
pro jednotlivé doplňky výživy. „Pozitivní roli sehrál také aktivní postoj firmy v boji
proti dopingu,“ připomněl Milan Jirásek. NUTREND se totiž letos dohodl také na
spolupráci s Antidopingovým výborem, který na základě prověrky a zpráv Státní
zdravotní a potravinářské inspekce firmu doporučuje jako spolehlivého výrobce.
Smlouvou s Českým olympijským výborem se NUTREND
nově zavázal také k poradenské činnosti. „Je potřeba zaškolit
trenéry i sportovce a předat maximum informací. Největší
část těchto aktivit nás čeká těsně před olympiádou, kdy
budou známa jména konkrétních reprezentantů pro Peking,“
upřesnila Orálková.
S výživou pro špičkové sportovce už společnost NUTREND zkušenosti má,
protože dlouhodobě spolupracuje například s reprezentanty a sportovními svazy.
Mimoto byla oficiálním partnerem českých olympioniků na LOH v Aténách i na ZOH
v Turíně.

Čína představila dvě série
pamětních mincí s motivem
LOH 2008. První ze série
nabízí sběratelům dva
motivy, mince mají průměr
25 milimetrů a nominální
hodnotu jednoho čínského
juanu (2.80 Kč). Mincí
v první sérii bude vyraženo
10 milionů kusů a v Číně
budou běžně přijímaným platidlem. Druhá
série je více zaměřená na sběratele. Obsahuje
šest druhů mincí zhotovených z cenných kovů,
v různých velikostech a s odlišnými motivy.
Čína plánuje, že zlatých mincí vydá maximálně
60 000 kusů, stříbrných mincí bude 160 000.
#

Stěna olympismu na FTVS otevřena
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze má svoji
“Stěnu olympismu”. Stálou expozici připravily Český olympijský výbor
a Česká olympijská akademie ve spolupráci s FTVS UK. Jejím cílem
je názorné a umělecké představení olympismu jako univerzálního
hnutí, které se významně podílí na všestranném rozvoji člověka.
“Chceme touto cestou prezentovat olympismus jako součást lidské kultury
a zároveň seznámit nejen sportovní veřejnost s olympijskými myšlenkami, historií
mezinárodního i českého olympijského hnutí a jeho úspěchy,” říká jeden z organizátorů
výstavy Josef Dovalil, místopředseda Českého olympijského výboru.
Expozice na ploše 14 x 4 metry je umístěna v prostoru foyer FTVS na frekventovaném
místě hlavní budovy fakulty, kterou navštěvuje více než 2000 vysokoškolských studentů.
Fakulta je současně místem konání nejrůznějších kvalifikačních trenérských kurzů,
jednání sportovních svazů, domácích i mezinárodních konfrerencí, sympozií atd.
Organizátoři proto věří, že trvale umístěná expozice zde osloví řadu sportovních
odborníků a bude na ně v duchu olympismu působit.

Organizační výbor připravující
XXI. ZOH v roce 2010
v kanadském Vancouveru
veřejně
oznámil,
že
hledá
umělce,
který
by
ztvárnil
maskota
pro
tuto
olympiádu.
Maskot bude používán
ve všech komunikačních
a propagačních materiálech.
Veřejné výběrové řízení je přístupné uchazečům
z celého světa, zájemci naleznou podrobnosti na
www.vancouver2010.com/mascot. Vancouver
bude hostit ZOH 2010, které proběhnou od
12. do 28. února. Soutěže budou probíhat ve
městě Whistler, které bude také hostit Zimní
paralympijské hry 2010 v období od 12. do
21. března.
#

Více než 210 000 čínských
dobrovolníků se přihlásilo,
aby pomohlo s přípravou
LOH 2008. Tento rekordní
počet dobrovolníků se
podařilo shromáždit během
jednoho měsíce, od 28.
srpna do 28. září 2006, kdy
zvláštní olympijská horká
linka zaznamenala více než
680 000 hovorů. Nejvíce dosud přihlášených
dobrovolníků tvoří studenti, kterých je celkem
157 486, tj. 74, 7 % z celkového počtu
přihlášených. Prostřednictvím on-line přihlášky
se již zaregistrovalo 52 143 dobrovolníků,
z nichž bylo 76 % ve věku od 16 do 25 let.
Mezi lidmi, kteří se přihlásili pomocí internetu
a využili elektronickou přihlášku, dominují zatím
ženy – představují 61 % uchazečů.
#

Vernisáže se mimo jiné zúčastnil také předseda ČOV Milan Jirásek, místopředsedové
ČOV František Dvořák a Jiří Zedníček, vedení České olympijské akademie, představitelé
Klubu olympioniků, Klubu Fair play, vedení FTVS a další hosté.

Organizátoři LOH Londýn 2012 chtějí, aby návštěvníci Her co nejvíce využívali
městskou hromadnou dopravu. Hlavní město by mělo disponovat vlakovým
spojením, které dopraví diváky z centra Londýna do olympijského parku za
sedm minut. Plán také předpokládá, že by se kapacita dopravy měla zajistit tak,
aby byla dlouhodobě udržitelná s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Detailní plán olympijské veřejné dopravy by měl být zveřejněn v létě 2007 a od
roku 2009 bude postupně aktualizován.
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