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Český olympijský výbor poděkoval svým
dodavatelům
Představitelé ČOV na setkání
s novináři v Praze poděkovali
svým oficiálním dodavatelům
originálním způsobem. V době,
kdy do zahájení Her XXIX.
olympiády v Pekingu
zbývá
necelých šestnáct měsíců, obdrželi
sportovci „stuhy k olympijským
medailím“. Český olympijský výbor
tím upozorňuje na skutečnost, že
tato pomoc významně přispívá
ke kvalitní přípravě olympioniků.
Své poděkování vyjádřili také
zástupci sportovních svazů letních
olympijských sportů.

P

rvní krok k zisku cenných kovů na LOH v Pekingu 2008
mají čeští sportovci za sebou. Jeden rok a tři měsíce
před slavnostním zahájením LOH v Pekingu obdrželi
zástupci sportovních svazů olympijských sportů symbolické
stuhy k olympijským medailím. Oficiální dodavatelé Českého
olympijského výboru, společnosti Klimatex, Lenovo a Nutrend,
předaly sportovním
svazům produkty v
hodnotě téměř tří a
půl milionu korun.
Olympionici si tak
svoji přípravu zkvalitní
funkčním
prádlem,
notebooky či doplňky
stravy.
„Čeští olympionici

se dlouhodobě připravují i za přispění našich oficiálních
dodavatelů. Symbolickým předáním medailových stuh
chceme vyjádřit potěšení z této spolupráce a zároveň přání,
aby naši sportovci získali na Olympijských hrách v Pekingu
vysněné medaile,“ vysvětluje Milan Jirásek, předseda ČOV.
Na tiskové konferenci byla detailně popsána spolupráce
dodavatelů s Českým olympijským výborem a jednotlivými
sportovním svazy.
„Produkty oficiálních dodavatelů ČOV jsou využívány na
konkrétní projekty a aktivity, které jsou pro daný sportovní
svaz důležité. Je to pomoc i velká motivace zároveň,“ prozradil
Jiří Kejval, předseda Českého veslařského svazu.
Na slavnostním předání nechyběli ani zástupci těch,
kterých se podpora týká nejvíce. Symbolický šek převzali
z rukou Milana Jiráska spolu s předsedou svazu Jiřím Kejvalem
i úspěšní veslaři Miroslava Knapková a Jakub Hanák.
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Výkonný výbor ČOV podporuje
olympiádu v Praze
Výkonný výbor ČOV na svém
zasedání v Praze na konci března
schválil jednomyslně založení
obecně prospěšné společnosti
Praha
olympijská,
o.p.s.
Účelem společnosti je připravit
a
koordinovat
kandidaturu
Hlavního města Prahy na pořádání
Letních olympijských her v roce
2016. Ředitelem společnosti je
Tomáš Petera. Do šestičlenné
správní rady jsou schváleni
Miroslav Sklenář, Jiří Toman,
Václav Králíček, Ivan Martínek, Jiří
Zedníček a Jiří Kejval. Do dozorčí
rady jsou navrženi Jan Winkler,
Richard Mařík a Jiří Kynos.

Sport amatér foto 2007
Český olympijský výbor i letos
připravil pro amatérské milovníky
fotografie soutěž SPORT AMATÉR
FOTO 2007. Zapojit se do ní
může každý, koho baví fotit
a rád hraje o hodnotné ceny.
Stačí jen, aby na webovou
adresu
www.olympic.cz
do
31.
května
zaslal označené
barevné nebo černobílé fotografie
se sportovní tématikou. Slavnostní
vyhlášení nejlepších amatérských
sportovních
fotografií
se
uskuteční při vernisáži výstavy
SPORT
FOTO
2007,
která
proběhne letos v červenci
a srpnu v prostorách Staroměstské
radnice v Praze. Zájemci naleznou
více informací o soutěži včetně
pravidel
na
internetových
stánkách ČOV - www.olympic.cz.

Nominační kritéria sportovců pro LOH 2008
Vedení Českého olympijského výboru včele s
jeho předsedou Milanem Jiráskem představilo
novinářům nominační kritéria sportovců na Hry
XXIX. olympiády v Pekingu a také zásady oceňování
sportovců a členů realizačních týmů za zisk
olympijských medailí.
Setkání se zúčastnili i místopředsedové ČOV Jiří Zedníček a František Dvořák, dále generální
sekretář ČOV Petr Hrubec a šéftrenér českých atletů Václav Fišer. Zásady nominace sportovců
na LOH 2008 se opírají o nominační zkušenosti a následné výsledky z LOH 2004 v Aténách
a předchozích OH.
Předseda ČOV Milan Jirásek k tomu dodává: “Za zlato v Pekingu příští rok vyplatí Český
olympijský výbor rovný milion korun, za stříbro získá jednotlivec šest set tisíc a bronz byl opět oceněn
na tři sta tisíc korun. K navýšení odměn dochází pouze u týmových sportů.”
Navržená kritéria zároveň zohledňují účast a výsledky reprezentace na předcházejících
mistrovstvích světa a berou v úvahu náročnost a různorodost kvalifikačních kritérií
mezinárodních sportovních federací - MSF a Mezinárodního olympijského výboru – MOV
v jednotlivých sportech. Zásady a podmínky vypsané ČOV pro nominaci na OH by měly
umožnit start všem nejlepším českým sportovcům, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost,
a tím mají reálné předpoklady uspět ve světové konkurenci.
“Finanční prostředky, které poskytuje Český olympijský výbor, jsou určeny vyloženě na
specifickou olympijskou přípravu a pocházejí jak od našich partnerů, tak ze státních prostředků.
Do Letních olympijských her v Pekingu budeme přerozdělovat celkem 56 milionů korun,
z toho 30 milionů korun věnuje Český olympijský výbor ze svých zdrojů a 26 milionů korun pochází
přímo od státu,” říká místopředseda ČOV František Dvořák.
Podmínkou nominace sportovce je splnění kvalifikačních kritérií stanovených
mezinárodními sportovními federacemi a MOV, dále odevzdání příslušných údajů
pro akreditaci, přihlášky do olympijské soutěže, Eligibility Code (závazek o dodržování Charty
MOV), “Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu” a uzavření smlouvy reprezentanta či
člena doprovodu s ČOV o účasti na LOH v Pekingu 2008. Na OH nemohou být nominováni
sportovci, kteří při sportovní činnosti porušili zásady fair play, především užíváním nedovolených
podpůrných prostředků, a kteří jsou v době předpokládaného startu v trestu. Konečným
a nepřekročitelným termínem předání jmenovitých nominací na LOH 2008, včetně příslušných
dokumentů od sportovců a členů doprovodu, je pro sportovní svazy 7. červenec 2008.

Martina Návratilová čestnou členkou Českého
klubu olympioniků
Členský průkaz Českého klubu olympioniků s číslem
779 převzala z rukou předsedy ČOV Milana Jiráska,
a předsedy klubu Oldřicha Svojanovského legenda
světového tenisu Martina Navrátilová. Stala se tak
čestnou členkou klubu, který sdružuje české olympioniky.
Slavnostní akt proběhl při příležitosti společenského setkání
Českého klubu olympioniků v Praze a mezi gratulanty nechyběla ani olympijská vítězka
Dana Zátopková či olympijský vítěz Jiří Raška, který Martinu překvapil dárkem pravé
valašské slivovice. Bývalá světová tenisová jednička Martina Navrátilová vyhrála v průběhu
své kariéry 18 grandslamových titulů ve dvouhře a 40 titulů ve čtyřhře (z toho 31 v ženské
čtyřhře a 9 ve smíšené čtyřhře). V ženské dvouhře získala ve Wimbledonu rekordních 9 titulů.
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Český klub fair play udělil výroční ceny

Peking 2008
Čína oficiálně představila sadu medailí
pro XXIX. LOH v Pekingu. Stalo se tak
27. března - 500 dnů před zahájením
samotných LOH. Vyhotovení medailí
harmonicky spojuje tradiční čínskou
kulturu a odkaz olympismu. Jejich
přední straně vévodí řecká bohyně
vítězství Niké, zobrazená před stadionem
Panathinaikos. Zadní straně dominuje
emblém pekingských her zasazený do
kruhu z nefritu. Tento kruh je tradiční
součástí čínské symboliky. V Číně je
navíc nefrit považován za cennější než
zlato. Medaile pro vítěze je z čistého
zlata a váží více přes 6 gramů. Druhý
na stupních vítězů si odnese památku
z čistého stříbra.

Trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný, který na podzim loňského
roku ukončil kariéru, převzal z rukou předsedy ČOV Milana Jiráska a předsedkyně ČKFP
Květoslavy Peckové hlavní cenu fair play za celoživotní přístup k myšlence fair play. Železný
bral ocenění jako součást zakončení své kariéry. „Vážím si toho hodně. Snažím se chovat fair
play. Nevím, jak se mi to daří, ale beru to tak, že člověk by se měl takovým způsobem k ostatním
chovat. Pak se mohou ostatní chovat fér k němu. Když něco od ostatních vyžadujete, měl byste
se chovat stejně,“ uvedl Železný.

Peking 2008
Organizační výbor Her v
Pekingu (BOCOG) v březnu
rozšířil nábor dobrovolníků
pro nadcházející olympijské
a paralympijské hry i na mezinárodní
úroveň. Do dobrovolnického programu
tak budou přijati nejen občané ČLR.
Organizátoři obdrželi více než 410
000 žádostí. Z nich bude v průběhu
května 2008 vybráno více než 100 000
dobrovolníků – 70 000 pro LOH a 30 000
pro LPH.

Hlavní cenu získali hokejisté pražské Sparty ročníku narození 1997, jejichž trenér
Jan Zlatohlávek opravil verdikt rozhodčího a upozornil jej na fakt, že jeho tým inkasoval
regulérní branku. Druhým hlavním oceněným byl fotbalista Robert Nedvěd, jenž zakopl míč
v momentě, kdy mohl střílet do prázdné branky, aby mohl být ošetřen brankař soupeře,
který se zranil při snaze zabránit mu ve skórování. V pražském Autoklubu si pro ocenění
za ušlechtilý čin přišli i další sportovci. Diplomy dostali i plochodrážní jezdec Adrian Rymel
za zapůjčení motocyklu soupeři Miroslavu Fenclovi v semifinálové bitvě mistrovství ČR
jednotlivců či jezdkyně Štěpánka Sedláčková za to, že při dostihu upozornila soupeře, že
najíždějí do závěrečného kola špatným směrem. Děčínský basketbalista Jakub Houška byl
oceněn za to, že poté, co byl svědkem přepadení devadesátileté ženy, našel dvojici »výrostků«
a donutil je vrátit majitelce odcizené věci. A biatlonista Zdeněk Vítek převzal diplom za to,
že při závodě Světového poháru půjčil svou hůlku Švédu Bergmannovi, se kterým měl kvůli
své chybě kolizi. Skialpinista Radoslav Groh se zase vyznamenal při MS kadetů a juniorů,
kdy jej a dalších třicet osob zasypala lavina. Groh se poté, co se vyhrabal ze sněhu, podílel
na záchraně dalších závodníků i přesto, že měl hlubokou tržnou ránu na koleně. Ocenění za
ušlechtilé činy převzali z rukou zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i žáci
a studenti několika základních a středních škol. Pamětní medailí ČOV byla oceněna činnost
dlouholetého předsedy klubu fair play Doc. Jiřího Pelikána.
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