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Český olympijský výbor pomáhá olympionikům
Český olympijský výbor minulý týden na mimořádné tiskové konferenci seznámil novináře se skutečnými
fakty a péčí, kterou ČOV vyvíjí v rámci pomoci bývalým úspěšným olympijským reprezentantům, ale
i k zajištění budoucnosti současných špičkových sportovců. Reagoval tím na řadu nepřesných vyjádření
i na útoky vůči Českému olympijskému výboru, které se v poslední době objevily v médiích.
Místopředseda ČOV Jiří Zedníček k tomu dodává: „Uvedené
prostředky pocházejí výlučně ze zdrojů ČOV, nikoliv od státu.
Uvítáme jakoukoliv finanční pomoc, kterou stát poskytne této
skupině lidí. Ať už případná pomoc bude jakákoliv, ČOV bude
neustále hledat finanční prostředky, které pomohou těmto
bývalým špičkovým reprezentantům v jejich složité sociální
situaci.“

V

edení Českého olympijského výboru v čele s jeho
předsedou Milanem Jiráskem, místopředsedou Jiřím
Zedníčkem a generálním sekretářem ČOV Petrem Hrubcem
přítomné novináře informovalo o finančních příspěvcích, které
ČOV již 14 let pravidelně poskytuje olympijským medailistům
v důchodovém věku.
„Víme, že mnoho bývalých olympioniků má sociálními
problémy. Nemohli jsme chodit kolem těchto lidí, a nevidět
jejich špatnou sociální situaci, proto jsme se je sami rozhodli
finančně podporovat. Podporujeme vše, co pozvedne sociální
úroveň bývalých olympioniků. Nicméně nikdo z navrhovatelů
zákona o olympijské rentě s námi tuto problematiku předem
neprojednával, ani se nezajímal o to, co skutečně ČOV v oblasti
sociálního programu dělá,“ řekl předseda ČOV Milan Jirásek.
Český olympijský výbor poskytoval již od roku 1993 každoročně
podle svých finančních možností jednorázový příspěvek
držitelům olympijských medailí, kteří dosáhli 60 let. Tento
příspěvek vzrůstal postupně z částky 8 000 Kč v roce 1993 až na
částku 20 000 Kč v roce 2005.

Protože si ČOV uvědomoval potřebu systematického řešení
sociálních otázek sportovců, kteří reprezentovali Československo
a posléze Českou republiku, schválil ČOV v roce 2006 svůj Sociální
program. Tento program má čtyři části a je zaměřen na pomoc
bývalým úspěšným sportovcům v důchodovém věku, kteří se
ocitli v obtížné sociální situaci. Pomocí Sociálního programu
ČOV jsou jim vypláceny nejen finanční příspěvky, ale i příspěvky
na předcházení sociálních problémů aktivní podporou studia.
Pomoc se také soustředí na rekvalifikaci po skončení sportovní
kariéry a motivaci k vlastní zodpovědné přípravě na stáří formou
důchodového připojištění.
V roce 2006 začal ČOV realizovat část, kterou považoval za
nejurgentnější – pomoc medailistům, kteří pobírají starobní
nebo invalidní důchod. ČOV proto v roce 2006 vyplatil
z vlastních prostředků prostřednictvím České nadace sportovní
reprezentace každému bývalému olympionikovi příspěvek
ve výši 3 750 Kč měsíčně, resp. 45 000 Kč ročně, a medailistům
starším 60 let, kteří ještě důchod nepobírají jednorázový
příspěvek ve výši 20 000 Kč.
Druhou část Sociálního programu ČOV, rekvalifikaci sportovců
po skončení sportovní kariéry, realizuje po vzájemné dohodě
Česká nadace sportovní reprezentace a ČOV je v projektu, na
který se podařilo získat podporu EU, spolupracujícím partnerem.
Třetí část programu, podporu důchodového připojištění, začne
ČOV realizovat podle svých finančních možností v následujících
letech.
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Ano OH v Praze
Legacy Lives 2007
Je první mezinárodní konferencí,
orientovanou na nejlepší praktické
plánovaní a implementaci odkazu
a benefitů velkých sportovních
událostí. Na 300 špičkových
odborníků z oblasti sportovního
marketingu, plánování a organizace
velkých sportovních událostí
- olympiád, mistrovství světa
a světových pohárů si vyměnilo
zkušenosti s přípravou, plánováním,
odkazem a benefity vrcholných
sportovních akcí, tedy tím, jak
zajistit užitek a přínos z těchto
akcí i po jejich konání. Mezi
řečníky, kteří se v Londýně 30.
- 31. ledna 2007 představili, byli
například lord Sebastian Coe,
prezident organizačního výboru
ZOH v Turíně Valentino Castellani
a další odborníci. Plánování
smysluplného odkazu a přínosů
velkých sportovních událostí
se ukazuje být velmi důležitým
aspektem
při
rozhodování
o přidělení velké sportovní
akce určitému místu, městu či
zemi. Český olympijský výbor
na
konferenci
zastupovali
místopředseda ČOV Jiří Zedníček
a člen VV ČOV Jiří Kejval.
V čele Českého klubu fair play
stanula Květa Pecková-Jeriová
Květoslava Pecková – Jeriová se
stala předsedkyní Českého klubu
Fair play (ČKFP). Na konci roku 2006
o tom rozhodlo předsednictvo
Klubu. Bývalá skvělá lyžařka
a držitelka olympijských medailí
nahradila ve funkci Jiřího Pelikána,
který pracoval v čele ČKFP 10 let.
Posláním organizace je zejména
šíření
myšlenek
čestnosti,
rytířskosti a etického jednání ve
sportu i v celé společnosti. Klub
aktivně vyhledává a oceňuje
sportovce, trenéry a sportovní
funkcionáře, kteří se svými
celoživotními
postoji
nebo
konkrétními činy řadí mezi čestné,
slušné a vůči druhým ohleduplné
a rytířské lidi. Řada z nositelů cen
ČKFP je i nositeli mezinárodních
cen fair play udělených příslušným
výborem při UNESCO.

Olympijské hry v Praze se nám všem vyplatí. Hry představují
největší a nejsledovanější světovou událost. Publicita
a atraktivita, kterou v celosvětovém měřítku pořádající zemi
a městu poskytnou, není s ničím srovnatelná a nelze ji žádnými
prostředky koupit.
Při zvážení všech okolností jsou roky 2016 a 2020 rozumnou perspektivou jak z hlediska
rozvoje české ekonomiky, tak z hlediska mezinárodní sportovní politiky. Veškerá vyjádření,
co jsme dostali na MOV i od zahraničních olympijských výborů, jsou pozitivní. Nikdo neřekl,
že olympiáda v Praze je nesmysl. To jsem slyšel jen v Česku.
Pro
kandidaturu
navíc
hovoří i fakt, že s pořádáním
mezinárodních sportovních
akcí má ČR bohaté zkušenosti.
Jen pro osvěžení paměti: před
třemi lety při MS v hokeji jsme
dokázali zvládnout nápor
300 tisíc lidí v pražské Sazka
Areně. Na začátku loňského
července se zase sokolského
sletu zúčastnilo 16 tisíc lidí,
a také vše proběhlo bez
problému.
Co se týče sportovišť, nová
sportovní zařízení musí být od počátku koncipována a stavěna s výhledem na jejich účelné
využití po skončení her. Při pečlivé přípravě a volbě správných kapacit i plánu následného
využití nehrozí prázdná betonová monstra, ale zůstanou sportovní zařízení využitelná pro
vrcholový sport, pro školy a volný čas.
Všechny poválečné olympijské hry znamenaly pro
pořadatelskou zemi ohromný společenský i ekonomický
impuls. Obyvatelům pořadatelských měst přinesly
zkulturnění a zkrášlení životního prostředí, zkvalitnění
infrastruktury i modernizaci na špičkovou úroveň. OH
představují také ohromný impuls pro obyvatele a hlavně
mládež pořadatelské země a ukazují nové možnosti sportu
pro každého, nejen pro vrcholové sportovce.
Uspořádání OH je ohromný, složitý a náročný projekt.
Ale je to projekt, který je proveditelný, a projekt, o který by
měla každá moderní společnost usilovat.

Jiří Zedníček, místopředseda ČOV
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Nadstandardní podpora Peking 2008
Vedení Českého olympijského výboru podepsalo na konci loňského roku s vybranými
českými reprezentanty Smlouvu o nadstandardní účelové podpoře olympijské přípravy
na OH 2008 v Pekingu. Na jejím základě získalo 60 špičkových sportovců od ČOV finanční
podporu ve výši 7 milionů korun, které pocházejí z marketingové činnosti ČOV díky
dlouhodobé spolupráci s partnery Českého olympijského týmu.
adresnou podporu nejlepším českým reprezentantům.
Ukázalo se, že řada z nich realizuje individuální přípravu
se svým vlastním realizačním týmem, že trénují v jiných
objemech a intenzitách a často mají i odlišný závodní
program,” zdůvodňuje finanční podporu František
Dvořák, místopředseda ČOV pro sport.
Sportovec zařazený do nadstandardní podpory může
finanční prostředky čerpat na nejširší formy sportovní
přípravy směřující k úspěšné účasti na LOH, mimo jiné
na tréninkové kempy - hrazení přepravy, ubytování,
stravování, pronájmy, regeneraci, pořízení speciálního
sportovně-technického materiálu a vybavení apod.
Nadstandardní podpora v rozpětí od 100.000,- Kč do

S

lavnostním večerem ve Slovanském domě provázel
Petr Vichnar a předávání smluv v přímém přenosu
vysílala ČT4 Sport. Nadstandardní program
zahrnuje jak zkušené reprezentanty - desetibojaři
Roman Šebrle a Tomáš Dvořák, výškař Jaroslav Bába,
diskařka Věra Cechlová, kanoistka Štěpánka Hilgertová,
tak i olympijské naděje - oštěpařka Barbora Špotáková,
cyklistka Tereza Huříková, gymnastka Monika Míčková
a mnoho dalších.
“Zkušenosti posledních olympiád potvrzují, že vedle
standardního poskytování finančních příspěvků všem
členům reprezentačních družstev, kteří se připravují na
OH, je vhodné poskytovat ještě i přímou individuální, tedy
400.000,- Kč na dvouletý cyklus je určena sportovcům
(jednotlivcům, dvojicím a vícečlenným posádkám,
štafetám a družstvům), kteří se umístili na OH a MS
(v disciplinách, které jsou na programu OH) na 1. až
8. místě.
Podmínkou je umístění v první polovině startovního
pořadí. Součástí nadstandardní podpory jsou také
sportovci zařazení a financovaní z programu Olympijské
solidarity MOV – projektu “Olympijská stipendia pro
sportovce-Peking 2008”, případně sportovci navržení
sportovním svazem prostřednictvím Rozvojového
olympijského programu “Speciální projekty”.
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