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Úloha ČOV při přípravě kandidatury
Prahy na pořádání LOH 2016
Vedení Českého olympijského výboru se sešlo se zástupci médií, aby je v rámci neformálního setkání
informovalo o poslání a úloze ČOV při přípravě kandidatury Prahy na pořádání Olympijských her v roce 2016.

K

novinářům střídavě promlouvali předseda ČOV
Milan Jirásek, místopředseda ČOV pro
ekonomiku a marketing Jiří Zedníček
a místopředseda ČOV pro sport František Dvořák.
“Žádost o pořádání olympijských her podává
u Mezinárodního olympijského výboru město Praha
spolu se souhlasem ČOV. Praha i ČOV musejí zaručit,
že olympijské hry budou pořádány ke spokojenosti
Mezinárodního olympijského výboru, a za podmínek,
které požaduje,” říká předseda ČOV Milan Jirásek.
K tomu, že předseda MOV Jacques Rogge na

zasedání MOV v Guatemale nejmenoval mezi
kandidáty na pořádání LOH 2016 Prahu, řekl:
“Na olympiádu jsme nezměnili názor a samozřejmě
i nadále usilujeme o její pořádání. Od pražského
magistrátu jsme informováni, že přihláška bude
odeslána na začátku tohoto září. Termín pro podání
přihlášek je třináctého září. Teprve po tomto datu se
všichni dozvíme přesný seznam kandidátských měst
a Praha v něm nebude chybět. Všechny nás tedy překvapilo,
že Jacques Rogge jmenoval olympijské kandidáty, protože
oficiální seznam bude k dispozici skutečně až po 13. září“.
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Sport foto 2007
Rekordních téměř deset tisíc českých
a zahraničních návštěvníků přilákal
letošní ročník výstavy profesionálních
sportovních fotografů SPORT FOTO 2007.
Výstavu připravil Český olympijský výbor
ve spolupráci s Klubem sportovních
novinářů. Pro velký zájem návštěvníků byla
výstava na pražské Staroměstské radnici
prodloužena až do 26. srpna. V následujících
měsících si ji budou moci prohlédnout i lidé
v ostatních regionech České republiky.
Od 1. září v Brně, v říjnu v Ostravě
a v listopadu v Hradci Králové.
V rámci výstavy mohou návštěvníci
zhlédnout jak fotografie předních
českých sportovních fotografů, tak
i amatérských fotografů – finalistů
soutěže SPORT AMATÉR FOTO 2007.
Letošní ročník výstavy SPORT FOTO 2007
je věnován fotoreportérské legendě Karlu
Novákovi. Jeho černobílé fotografie patřily
ve své době k světové špičce v oboru
a významně se zasloužily o další rozvoj
české sportovní a reportážní fotografie.
Současnou sportovní fotografii na výstavě
zastupují snímky pěti profesionálních
fotografů (David W. Černý, Jan Hrouda,
Petr David Josek, Pavel Rakušan
a Michal Šula). Předseda ČOV Milan Jirásek
k výstavě dodává: „Česká sportovní
fotografie patří už dlouho ke světové
špičce. Díky schopnosti zachytit emoce je
prostředníkem mezi sportem a uměním.
Jsem rád, že se Český olympijský výbor
podílí na organizování této výstavy“.
Návštěvníci si mohou kromě
těchto fotografií prohlédnout také
vítězné snímky amatérské fotografické
soutěže SPORT AMATÉR FOTO 2007.
Český olympijský výbor ji pořádal pro
amatérské fotografy letos v březnu
až květnu. Do soutěže bylo zařazeno
téměř 800 fotografií od více než 250
autorů. Hlavní cenu - digitální fotoaparát
v hodnotě 25 000 Kč získal Miloš Klemsa
z Bystřan. Výkonná ředitelka České
olympijské a.s. Alena Kindová k tomu
dodává: „Letos jsme obdrželi rekordní
počet fotografií. Je potěšující, že kromě
neustále se zvyšujícího počtu soutěžících
fotografů, roste i kvalita zasílaných snímků.
Škoda, že vyhrát může pouze jeden“.
Hlavní cenu do soutěže věnovala firma
Oehling CZ. Další hodnotné ceny darovaly
výhercům partneři soutěže časopis
FotoVideo, adidas a Nutrend.

Gerhardt Bubník oceněn Olympijským řádem
Mezinárodní olympijský výbor na svém červencovém zasedání
v Guatemale udělil Dr. Gerhardtu Bubníkovi, předsedovi Rozhodčí
komise ČOV a členu vedení Mezinárodní bruslařské unie (ISU)
Olympijský řád za celoživotní práci pro olympijské hnutí.
Gerhardt
Bubník
reprezentoval
Československo v krasobruslení v letech
1954 – 57. Jeho trenérem byl známý
odborník Dr. Josef Dědič, s nímž pak
Bubník celý život úzce spolupracoval
v československém a mezinárodním
bruslařském hnutí. Působil téměř
40 let jako mezinárodní vrchní rozhodčí,
účastnil se většiny mistrovství světa
a olympiád a školil mezinárodní rozhodčí
v mnoha zemích světa. Posledních deset
let je členem vedení Mezinárodní
bruslařské
unie
ve
funkci
právního poradce a rovněž arbitrem Arbitrážního soudu pro sport v Lausanne.
30 let byl členem předsednictva Československého krasobruslařského svazu,
mnoho let byl hlavním organizátorem a ředitelem mezinárodního závodu Pražská
brusle, v r. 1988 byl ředitelem ME a v r. 1993 ředitelem MS, konaných v Praze.
Od r. 2000 je předsedou Rozhodčí komise ČOV, která je odvolacím orgánem pro všechny
sportovní svazy ve věcech dopingu.
Povoláním je Gerhardt Bubník advokát specializovaný na mezinárodní obchodní právo
a mezinárodní obchodní arbitráž. Pracuje v několika jazycích. Kromě doktorátu z Karlovy
univerzity promoval v r. 1969, jako první Čech vůbec, také na Právnické fakultě prestižní
Harvardské university v USA. Tam také obdržel cenu děkana za nejlepší diplomovou
práci v oboru mezinárodního soukromého práva. Jako arbitr rozhodoval desítky
mezinárodních obchodních sporů u rozhodčích soudů v Praze, Vídni, Paříži, Curychu
a sportovní spory v Lausanne.

Ivan Lendl čestným členem Klubu olympioniků
Ivan Lendl, legenda světového tenisu osmdesátých let, se stal
čestným členem Českého klubu olympioniků. V rámci konání
červnového V.I.P. golfového turnaje ve Slavkově u Brna mu legitimaci
s číslem 780 slavnostně předali Dana Zátopková a předseda
Klubu Oldřich Svojanovský. Ivan Lendl v průběhu své skvělé
tenisové kariéry získal osm grandslamových titulů ve dvouhře
a s českým týmem vyhrál Davis Cup.
270 týdnů se držel na prvním místě žebříčku ATP. Přestože byl dvakrát
ve finále Wimbledonu, tento turnaj se mu vyhrát nikdy nepodařilo.
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Peking chystá v průběhu
her 4 500 dopingových testů
Organizátoři LOH 2008 v Pekingu chtějí
varovat atlety před riziky, které může přinést
neúmyslná konzumace některých pokrmů
a v nich obsažených povzbuzujících látek.
„Jídlo a nápoje, které mohou „nesportovci“
konzumovat bez následků, by mohly být
nebezpečné pro sportovce. Jejich konzumace
před závody může sportovcům způsobit
problémy v následných dopingových
zkouškách,“ říká profesor Cai Tongyi, odborník
na bezpečné olympijské stravování.

Olympijská pochodeň pro Peking 2008

Pekingská administrativa plánuje 24 hodin
denně dohlížet na veškeré nabízené potraviny
a nápoje v Olympijské vesnici. Například
některé čínské speciality, které mají povzbudivé
účinky na lidský organismus, nebudou
v Olympijské vesnici vůbec k dispozici.

Od roku 1936, kdy tradice olympijské pochodně začala, představuje
olympijská pochodeň historii a kulturu hostující země a města. Nový
návrh pochodně propojuje uhlazený, moderní design s čínským
symbolismem. Primární téma návrhu pochodně je oblak, téma úzce
spojené s čínskou kulturou. Oblak najdete v čínské architektuře,
obrazech, nábytku i v pohádkách.

V roce 2000 v rámci LOH v Sydney proběhlo
2 800 antidopingových kontrol. V roce 2004
při Hrách v Aténách již 3 700 testů. Při LOH
v Pekingu se plánuje rekordních 4 500 testů.
Soči uspořádá
ZOH 2014
Zimní olympijské hry
se v roce 2014 budou
poprvé v historii konat
v Rusku. Uspořádá je město Soči, které zvítězilo
v hlasování členů Mezinárodního olympijského
výboru v Guatemale. V Soči, lázeňském městě
ležícím přibližně 1 500 kilometrů jižně od
Moskvy, na pobřeží Černého moře a zároveň
v podhůří Kavkazu, se budou dvaadvacáté zimní
hry konat od 7. do 23. února 2014.
Rusko ještě jako Sovětský svaz zatím hostilo
jen LOH v roce 1980 v Moskvě. Potvrdily
se předpoklady odborníků, že volba nemá
jasného favorita a jedno kolo nebude stačit,
protože nadpoloviční většinu hlasů v něm
nikdo z trojice kandidátů nezíská. První kolo
přitom ještě vyhrál korejský Pchjongčchang,
v druhém ale dostalo Soči o čtyři hlasy víc.
Zasedání MOV se vedle českého zástupce
Jana Železného zúčastnil i člen VV ČOV
Jiří Kejval. Podle něj nerozhodovala velká
politika, ani peníze, tak jak volbu komentuje
většina českých médií.„ Nechce to zpupnost, ale
ohromnou pokoru a odhodlání,“ tvrdí Jiří Kejval.
Prezident Putin podle něj udělal na MOV velký
dojem, měl skvělý a přitom skromný projev
v angličtině. I když prezentace Korejců byla
nejlepší, nakonec to byl Putin, kdo přesvědčil
členy MOV. Problém Rakouska tkví podle Jiřího
Kejvala v tom, že Rakušané podcenili účast
sportovních hvězd a vrcholných politiků. „Jejich
prezentace hraničila až s arogancí,“ říká Jiří Kejval
a dodává, že rozhodovala i dramaticky nízká
podpora rakouského obyvatelstva olympiádě.

Organizační výbor LOH v Pekingu za přítomnosti Mezinárodního
olympijského výboru odhalil olympijskou pochodeň navrženou
týmem společnosti Lenovo, která je zároveň oficiálním
dodavatelem Českého olympijského výboru. S pochodní se
běžci podívají do více než 20 zemí a štafetovou cestu ukončí
v bráně Olympijských her 2008 v Pekingu.

Na projektu se podílelo dohromady více než 30 designérských
specialistů, hlavní tým čítal deset návrhářů. Šlo o tým skutečně
mnohonárodnostní: pracovníci byli z Německa, Singapuru,
Spojených států amerických, Japonska, Nového Zélandu, Itálie a
Číny. Zkušenosti a zaměření každého z designérů byly záměrně
jiné, jeden se obvykle zabýval grafickým designem, další třeba
chemií, technikou, materiály nebo antropologií, uměním
nebo historií.
Oficiální zapálení pochodně se odehraje v řecké Olympii
v březnu roku 2008. Pochodeň procestuje 20 zemí
včetně Velké Británie, Francie, USA, Austrálie, Indie
a Japonska. Pocestuje Taiwanem, Hong Kongem
a Makaem, než zavítá do 113 čínských měst a nakonec dorazí
8. srpna do Pekingu a zahájí Hry XXIX. olympiády.
Zajímavosti:
pochodeň je tvořena z lakované slitiny hliníku a hořčíku
rozměry: 720 mm x 50 mm x 40 mm
je nebývale lehká: pouhých 1000 gramů
Jako hlavní barvy použili návrháři tmavě červenou
a stříbrnou, kombinaci tradičního čínského umění
a současného designu spojující symboly čínské kultury,
filozofie a umění. Rukojeť je pokryta koženým
materiálem a to nejen pro pohodlné držení, ale také,
aby navozovala pocit jedné ruky v druhé.
Pochodeň je pokryta plastickým
vzorkem oblaků, které odkazují
na stále se vyvíjející čínskou kulturu.
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