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Zastavme ilegální marketing
S blížícími se Hrami XXIX. letní olympiády v Pekingu 2008 Český olympijský výbor opakovaně
zdůrazňuje, že každý neoficiální sponzor, který by se ve svých marketingových kampaních
neprávem spojoval s Českým olympijským týmem, těžce poškozuje a ohrožuje budoucnost
olympijských her i samotných sportovců.

P

ouze oficiální sponzoři olympijských her jsou
podporovatelé olympijského hnutí. Uskutečňují to
tím, že poskytují finanční podporu nebo zboží či
služby organizačnímu výboru her a tím pomáhají jejich
úspěšnému průběhu. Také ČOV má své oficiální partnery,
kteří poskytují produkty, služby či finanční podporu a tím
pomáhají Českému olympijskému týmu při přípravě na
olympijské soutěže. Jednoduše řečeno – bez nich by se
olympijské hry nemohly uskutečnit.
Místopředseda Českého olympijského výboru Jiří
Zedníček na setkání s novináři řekl, že všichni musíme
udělat vše proto, abychom si byli jisti, že pouze oficiální
sponzoři ČOT mohou být spojováni s olympijskými hrami.
„Chránit naše partnery, kteří pomáhají uskutečňovat hry,
je mimořádně důležité. Olympijští sponzoři neposkytují
jenom finanční podporu, ale zároveň zajišťují vitální
produkty a služby pro realizaci her. Naši sponzoři
pomáhají při přípravě sportovců, takže ti se mohou her
zúčastnit. Ty společnosti, které se falešně prohlašují za
sponzory, těžce poškozují OH i sportovce. Zároveň nám
jde ale i o to, abychom přispívali byť malým dílem

k lepšímu právnímu vědomí, k respektu k zákonům
a právům druhých a obecně k respektu mezi lidmi
i institucemi navzájem.“
Partneři Českého olympijského týmu rovněž pomáhají
propagovat unikátní hodnoty spojené s olympijskými
hrami. Hodnoty přátelství a vzájemné úcty, hodnoty
fair play a tolerance. To jsou hodnoty, které inspirují
sportovce celého světa k účasti v soutěžích a ve snaze
stát se olympionikem.
„Potřebujeme vytvořit a zajistit vhodné podmínky, aby
naše mládež mohla v tomto snu aktivně pokračovat
a byla inspirována olympijskými myšlenkami
a olympijským duchem. Tyto ideály ale jen stěží naplníme
bez účasti našich partnerů a sponzorů,“ dodává Jiří
Zedníček. V České republice je ochrana olympijské
symboliky zajišťována zákonem č.60/2000Sb. Zákon
definuje olympijská symbolika a Český olympijský
výbor upravuje práva a povinnosti v souvislosti s jejich
užitím a ochranou. Udělit zmocnění pro využití symbolik
v reklamě, obchodním a podobným účelům je tudíž
oprávněn pouze Český olympijský výbor.

Nová poštovní známka k Pekingu 2008
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo 18. června 2008
poštovní známku u příležitosti Her XXIX. olympiády v Pekingu, které se budou
konat 8. – 24. 8. 2008.
Na známce o rozměrech 40 x 23 mm je znázorněna atletická disciplína – hod diskem žen. Známku doplňují olympijské
kruhy s textem HRY XXIX. OLYMPIÁDY 2008 v PEKINGU. Autorem výtvarných návrhů emise je malíř a grafik Pavel Hrach,
autorem rytiny na obálce prvního dne vydání je grafik a rytec Miloš Ondráček. Se známkou se vydává obálka prvního dne
vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je rovněž zobrazena diskařka. Známka platí od
18. června 2008 do odvolání.
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Olympijské hry 2016
Praha nepostoupila mezi kandidátská
města pro olympijské hry v roce 2016.
Rozhodlo o tom středeční hlasování Mezinárodního olympijského výboru v Aténách. Česká metropole teď upírá zrak
k roku 2020.
Ze sedmi uchazečů mohou o pořádání OH
nadále bojovat Chicago, Tokio, Rio de Janeiro
a Madrid. S Prahou vypadly ze hry Baku a katarské Dauhá.
„Není to žádné překvapení, postoupila ta
nejzkušenější města,“ řekl po volbě šéf organizační společnosti Praha olympijská Tomáš
Petera.
XIX. seminář Evropských
olympijských výborů
Na konci května se v italském Sorrentu
konal XIX. Seminář Evropských olympijských výborů, kterého se zúčastnili
František Dvořák, místopředseda ČOV
a šéf mise na OH v Pekingu, Petr Hrubec,
generální sekretář a Jan Hrdina, sportovní ředitel. Účastníci z 48 národních
olympijských výborů vyslechli poslední
zprávu o přípravách na OH v Pekingu
od zástupců čínského Organizačního
výboru (BOCOG), zprávu od Mezinárodní antidopingové agentury (WADA)
a zprávu od Organizačního výboru pro
přípravu Olympijských her ve Vancouveru (VANOC).
V rámci semináře prezentovali svůj
zájem o pořádání EYOF v létě 2013
v podobě velmi nápaditého stánku zástupci města Brna, ale také
italského Janova a holandského
Utrechtu. Brněnský stánek v této neoficiální soutěži měst zvítězil nejen
připomenutím slavných rodáků (Janáček, Kaplan, Kundera), tanečním
párem z folklorního souboru v krásném kyjovském kroji, moravským
vínem, ale i výbornými svatebními
tvarohovými koláčky. O pořadateli
letního EYOF v roce 2013 bude hlasovat Valné shromáždění EOV, které se
uskuteční v listopadu letošního roku
v Istanbulu.

Cena Jiřího Gutha-Jarkovského
Martině Sáblíkové
Z rukou předsedy Českého
olympijského výboru Milana
Jiráska převzala rychlobruslařka Martina Sáblíková Cenu
Jiřího
Gutha-Jarkovského,
udělovanou za nejhodnotnější
sportovní výkon roku. Členové ČOV tak ocenili její loňskou
sezonu, v níž získala dva tituly
na mistrovství světa a vyhrála
světový pohár na tratích 3000
a 5000 metrů.

100. výročí OH Londýn 1908
Na pozvání jejího veličenstva královny Alžběty II. se
uskutečnila 30. května 2008 recepce na zámku Windsor, kam
byly pozvány národní olympijské výbory, jejichž výpravy se
v roce 1908 zúčastnily olympijských her v Londýně.
Přesto, že v té době ještě neexistoval samostatný československý stát, olympiády
v Londýně se zúčastnila 19 členná výprava českých sportovců pod tabulí s názvem
BOHEMIA. Byla to historicky první sportovní výprava pod tímto názvem. Na OH
v roce 1908 jsme získali dvě bronzové medaile - v šermu šavlí jednotlivců a v šermu
šavlí družstev.
Na recepci byl kromě britské královny Alžběty II. přítomen i její manžel, princ
Filip a princezna Anna, předsedkyně Britské olympijské asociace, která byla hostitelkou slavnostní večeře pro zhruba 350 hostů. Přítomni byli také předseda
britské vlády Gordon Brown, předseda MOV Jacques Rogge a další významní
hosté.
Za Český olympijský výbor se 100. výročí oslav zúčastnil místopředseda ČOV pro
ekonomiku a marketing Jiří Zedníček a generální sekretář Petr Hrubec. Během recepce předali broušenou vázu s vyrytým textem „Ke 100. výročí olympijských her
v Londýně v roce 1908 od Českého olympijského výboru“ předsedkyni BOA princezně Anně a krátce s ní hovořili jednak o OH v roce 1908, ale také o kandidatuře Prahy
na OH v roce 2016, o kterou se živě zajímala. Stejnou možnost pak měli při setkání s královnou Alžbětou, která ve velmi přirozeném a neformálním hovoru popřála
mnoho úspěchů kandidatuře Prahy na rok 2016 a vyslovila přesvědčení, že pokud se
Praha stane olympijským městem jako Londýn, tak to významně přispěje k rozvoji
infrastruktury celé země.
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Sportovci vyjadřují své pocity
před LOH v Pekingu
Ve švýcarském Lausanne se na konci
dubna sešla Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Členové komise
(mimo jiné skokan o tyči Sergej Bubka,
rychlobruslař Lee Kyung Chun,volejbalista
Robert Ctvrtlik, stolní tenista Yaping Deng,
plavkyně Rania Amr Elwani, sprinter Frank
Fredericks, běžec Hicham El Guerrouj, jachtařka Barbara Kendallng, atletka Ljiljana
Ljubisic, plážová volejbalistka Mireya Luiz
Hernandez, plavec Alexander Popov, jachtař
Peter Tallberg, lyžařka Pernilla Wiberg a další) diskutovali situaci, která nastala okolo
LOH v Pekingu 2008 v posledních týdnech.
Diskuse byla velmi vášnivá a členové
komise se vesměs z vlastní zkušenosti vyjadřovali k nevhodné manipulaci a zneužívání
sportovců k politickým cílům. Na závěr setkání vydali tiskové prohlášení.
Mimo jiné se v něm uvádí: Sportovci jednoznačně stojí za přidělením her Pekingu.
Podle nich byl nejlépe připraven, nabídka
byla technicky dokonalá a hry se dostávají
do země, kde žije pětina obyvatel světa.
Přidělení her Číně umožní lepší porozumění
mezi Čínou a světem. „Upřímně jsme přesvědčeni, že jakýkoli bojkot olympijských
her je nesmyslný a zbytečný. Jedinými, které
poškodí, jsou sami sportovci. Doufáme, že
marnost a neúčinnost bojkotu si uvědomuje
i drtivá většina vlád a organizací světa“.
Podobně sportovci odmítají i bojkot slavnostního zahájení olympijských her. Zdůrazňují, že pro každého z nich je slavnostní
defilé zemí při zahajovacím ceremoniálu
klíčovým okamžikem hrdosti a zážitku, na
který nelze zapomenout. Navíc i účast hlav
států, premiérů a ministrů odpovědných za
sport na stadionu je pro sportovce důležitým
výrazem podpory.
„Sportovci mají právo svobodně se vyjadřovat a budou mít spoustu možností
tak činit v průběhu her i mimo ně. Nicméně
jejich hlavním posláním je sportovní úspěch.
S ohledem na konflikty a problémy tohoto
světa nelze dovolit, aby se hry staly místem
jejich řešení. To by totiž zásadně změnilo
podstatu toho, proč hry existují – čestný boj
sportovce proti sportovci v duchu vzájemného respektu, přátelství a fair play“.

Stavba londýnské olympijské vesnice zahájena
V Londýně začaly stavební práce na olympijské vesnici, která ubytuje sportovce a další hosty během londýnských olympijských her v roce 2012. Po skončení olympiády se
areál promění v obytnou čtvrť s 3500 novými domovy. V těchto dnech probíhají na
místě budoucí olympijské vesnice první stavební práce. Olympijská vesnice poskytne
v průběhu her až 17 tisíc lůžek. V oblasti mimo jiné vyrostou nové parky, zelená prostranství a zlepší se také dopravní napojení na centrum Londýna.

Olympijská pochodeň v Praze
Zástupci společnosti Lenovo, oficiálního partnera
MOV, představili
na setkání s novináři v Praze jeden
z originálů olympijské pochodně.
Pochodeň, kterou
vytvořili designéři Lenova je z lakované slitiny hliníku a hořčíku, měří 720 x
50 x 40 mm a je nebývale lehká – pouhých 1000 gramů.
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