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Rekordní výprava má rekordní ambice
Česko vysílá do bojů zimních
olympijských her ve Vancouveru
historicky nejpočetnější výpravu. Plénum Českého olympijského výboru schválilo nominaci
93 českých reprezentantů, kteří
mají rekordní medailové ambice.
Sportovce by mohly motivovat
i finanční odměny za medaile,
které se oproti dřívějším olympiádám letos zvýšily. V individuálních sportech je za zlatou medaili
prémie 1,5 milionu korun, což je
o polovinu více než doposud.
Více na straně 2

Česká mise v olympijské vesnici ve Whistleru.
Foto: František Dvořák

Český olympijský tým letí do Kanady

Začal čtvrtý ročník
zimní olympiády
dětí a mládeže
Liberecký kraj hostí Hry IV. zimní
olympiády dětí a mládeže. Svátek sportu odstartoval poslední lednový den.
Bezmála tisícovka žáků základních škol
bojuje o olympijské medaile, kterých
je ve hře celkově 312. Soutěže skončí
5. února.
Více na straně 7

Ve čtvrtek 4. února odlétá největší část olympioniků z ruzyňského letiště na XXI. zimní olympijské hry ve Vancouveru. Další část se na cestu
vydává 11. února, tedy přesně o týden později. Slavnostní zahájení her
proběhne 12. února.
Trenér hokejové reprezentace Vladimír Růžička přiletí do Vancouveru v den zahájení.
Foto: Václav Mudra

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU | 1/2010, únor

2 Nominační plénum Českého olympijského výboru

Rekordní výprava má rekordní ambice
Nejpočetnější výpravu v dějinách vysílá Česká republika do bojů zimních olympijských her ve Vancouveru. Třiadevadesát sportovců je nejvyšší počet, jaký kdy na zimních hrách Česko reprezentoval.
Ambice týmu – soudě podle aktuální formy a výsledků z posledních světových a evropských šampionátů – jsou také
rekordní. Nahlas se mluví o tom, že tým v čele s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou a běžcem na lyžích Lukášem
Bauerem by mohl překonat rekordní zisk šesti medailí z olympiády v Sarajevu v roce 1984.
Společně s doprovodem má česká olympijská výprava 188 jmen. Přes čtyřicet sportovců ochutná atmosféru olympiády poprvé ve své kariéře. Naopak matadorem týmu je bobista Jan Kobián, který letí už na svou pátou
olympiádu (jeho zatím největší úspěch je 8. místo v dvojbobu v Naganu
1998). Sportovci se vydali do Vancouveru ve dvou hlavních skupinách: první
4. února a 11. února.

Za zlato je milion a půl korun

Rozpočet přímo související s českou reprezentací na zimních olympijských
hrách činí 36 milionů Kč. Ze tří čtvrtin přispívá na reprezentaci stát. Rozpočet
pokrývá zejména náklady na dopravu osob a materiálu, transfery mezi sportovišti, pojištění, lékařský materiál atd. Ze státních subvencí není financován
provoz Českého domu, který hradí partneři Českého olympijského týmu.
Rozpočet naopak počítá s odměnami za případné medailové úspěchy českých sportovců. Medailisté se mohou těšit na větší peníze než v minulosti. Za
zlato je 1,5 milionu korun (o 500 tisíc více než doposud), o 100 tisíc korun se
zvedá prémie za stříbro (700 tisíc) i za bronz (400 tisíc). Polepší si i vícečlenná
družstva, pro tým hokejistů je pak za zlato vypsána prémie 10 milionů, za stříbro šest milionů a za bronz tři miliony. Realizační týmy dostanou za zlato půl
milionu, doposud to bylo o 200 tisíc korun méně.
Pokud některý sportovec získá více medailí, obdrží za každou z nich odměnu v plné výši bez jakéhokoliv krácení.
Nad rozpočet na českou účast na ZOH věnoval ČOV (převážně díky svým
marketingovým aktivitám) na přípravu jednotlivým svazům zimních sportů
v letech 2009 – 2010 téměř 90 milionů korun.

Biatlonistická naděje české výpravy Veronika Vítková
při přebírání olympijské kolekce.
Foto: Martin Malý

Cena Gutha-Jarkovského
pro žokeje Josefa Váňu
Cenu Gutha Jarkovského v podobě sochy
bohyně Niké, kterou uděluje ČOV za nejhodnotnější sportovní výkon, získal za rok 2009
žokej Josef Váňa. Vloni šestapadesátiletý jezdec vybojoval rekordní šesté vítězství ve Velké
pardubické.
Vtěz ceny Gutha Jarkovského Josef Váňa s další legendou českého sportu Věrou Čáslavskou.
Foto: Jan Vítek
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3 Nominace ČOT

NOMINACE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU
NA ZOH VANCOUVER 2010
BIATLON
sportovci

RYCHLOBRUSLENÍ
disciplíny

sportovci

disciplíny

SEVERSKÁ KOMBINACE
sportovci

disciplíny

Vítek Zdeněk

jednotlivci, štafeta

Sáblíková Martina

dlouhá dráha

Churavý Pavel

indiv. NH, sprint-LH, tým

Šlesingr Michal

jednotlivci, štafeta

Erbanová Karolina

dlouhá dráha

Slavík Tomáš

indiv. NH, sprint-LH, tým

Soukup Jaroslav

jednotlivci, štafeta

Novotná Kateřina

krátká dráha

Dvořák Miroslav

indiv. NH, sprint-LH, tým

Moravec Ondřej

jednotlivci, štafeta

Vodseďálek Aleš

indiv. NH, sprint-LH, tým

Dostál Roman

jednotlivci, štafeta

Rezlerová Magda

jednotlivci, štafeta

Vítková Veronika

jednotlivci, štafeta

Hyman Jakub

jednotlivci

Soukalová Gabriela

jednotlivci, štafeta

Hyman Ondřej

jednotlivci

Bauer Lukáš

15 km, P, 50 km, Š

Zvařičová Veronika

jednotlivci, štafeta

Jíra Luboš

dvojsedadlové saně

Magál Jiří

50 km, 15 km, Š

Vejnarová Zdeňka

jednotlivci, štafeta

Kvíčala Matěj

dvojsedadlové saně

Koukal Martin

SP, TS, P, Š

Kožíšek Dušan

SP, TS, Š

Jakš Martin

15 km, P, Š

Šperl Milan

50 km, P, Š

SANĚ
sportovci

BOBY
sportovci

sportovci

LEDNÍ HOKEJ
disciplíny

BĚH NA LYŽÍCH

disciplíny

sportovci

disciplíny

disciplíny

Danilevič Ivo

dvojbob, čtyřbob

Blaťák Miroslav

turnaj mužů

Rajdlová Kamila

30 km, P, Š

Suchý Dominik

dvojbob, čtyřbob

Čajánek Petr

turnaj mužů

Nývltová Eva

SP, TS, P, Š

Kobian Jan

dvojbob, čtyřbob

Červenka Roman

turnaj mužů

Janečková Ivana

TS, 10 km, 30 km,Š

Stokláska Jan

dvojbob, čtyřbob

Eliáš Patrik

turnaj mužů

Razým Aleš

SP, TS, Š

Skalníková Eva

10 km, 30 km, P, Š

Foto: Alexandr Kliment
dvojbob, čtyřbob

Vrba Jan

Erat Martin

turnaj mužů

Bohman Martin

dvojbob, čtyřbob

Fleischmann Tomáš

turnaj mužů

Kozlovský Ondřej

dvojbob, čtyřbob

Havlát Martin

turnaj mužů

Veselý Miloš

dvojbob, čtyřbob

Hejda Jan

turnaj mužů

Hladík Vladimír

dvojbob, čtyřbob

Jágr Jaromír

turnaj mužů

Janda Jakub

jednotlivci, družstva

Kaberle Tomáš

turnaj mužů

Koudelka Roman

jednotlivci, družstva

Krejčí David

turnaj mužů

Cikl Martin

jednotlivci, družstva

Kuba Filip

turnaj mužů

Hlava Lukáš

jednotlivci, družstva

Hájek Antonín

jednotlivci, družstva

KRASOBRUSLENÍ
sportovci

disciplíny

SKOKY NA LYŽÍCH
sportovci

disciplíny

Březina Michal

jednotlivci M

Kubina Pavel

turnaj mužů

Verner Tomáš

jednotlivci M

Michálek Milan

turnaj mužů

Hájková Kamila

tance

Michálek Zbyněk

turnaj mužů

Vincour David

tance

Pavelec Ondřej

turnaj mužů

Plekanec Tomáš

turnaj mužů

Novotný Michal

SBX

Polák Roman

turnaj mužů

Bakeš David

SBX

Štěpánek Jakub

turnaj mužů

Doležalová Zuzana

paralelní obří slalom

Rolinek Tomáš

turnaj mužů

Pančochová Šárka

U - rampa

Vašíček Josef

turnaj mužů

Šindelář Petr

paralelní obří slalom

Vokoun Tomáš

turnaj mužů

Židlický Marek

turnaj mužů

SNOWBOARDING
sportovci

Štáb olympijské výpravy

LYŽOVÁNÍ
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
sportovci

disciplíny

Dvořák František

šéf mise (Whistler)

Hrdina Jan

zástupce šéfa mise (Whistler)

Kořan Pavel

logistika, organizace (Whistler)

Kliment Alexandr

tiskový mluvčí (Whistler)

Fridrichová Jaroslava

účetnictví, sekretariát (Whistler)

Kraus Tomáš

skicross

Graclík Petr

koordinace lyžařského týmu (Whistler)

Šafář Zdeněk

skicross

Větvička Jaroslav

vedoucí lékař (Whistler)

Sudová Nikola

moguls

Hervert Stanislav

vedoucí masér (Whistler)

Sudová Šárka

moguls

Stluka Jan

zástupce šéfa mise (Vancouver)

Vaculík Lukáš

moguls

Petřík Luboš

olympijský atašé (Vancouver - Whistler)

Vaculíková Tereza

moguls

Kynos Jiří

ekonom (Vancouver)

Konopová Martina

aerials

Tomisová Ivana

doprava, servis novináři (Vancouver)

Chalupecká Monika

oblečení, sekretariát (Vancouver)

Kolář Pavel

vedoucí fyzioterapeut (Vancouver)

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
sportovci

Tomáš Verner, naše naděje v krasobruslení.
Foto: Martin Malý

disciplíny

disciplíny

Záhrobská Šárka

SL, GS, SG, SC

Reprezentací ČOV se pověřuje Jirásek Milan, Kejval Jiří,

Křížová Klára

DH, SL, GS, SG, SC

Dovalil Josef, Hrubec Petr a Železný Jan (akreditován jako člen

Bank Ondřej

DH, SL, GS, SG, SC

Krýzl Kryštof

DH, SL, GS, SG, SC

Expertní tým ČOV

Trejbal Filip

DH, SL, GS, SG, SC

Malý Ladislav

Pilný Karel

Vráblík Martin

DH, SL, GS, SG, SC

Janda František

Rychtecký Antonín

Záhrobský Petr

DH, SL, GS, SG, SC

Pollert Jaroslav

Pekař Jaroslav

Zakouřilová Petra

SL, GS
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4 Předseda ČOV o české účasti ve Vancouveru

Foto: www.ksn.cz

Sportovní novinář Jaroslav
Šálek zemřel
V sobotu 23. ledna 2010 zemřel v Praze ve
věku 78 let spoluzakladatel Českého klubu fair
play, dlouholetý sportovní novinář a nositel
Ceny Oty Pavla Jaroslav Šálek. Jeho domovskou redakcí byla Mladá fronta, později Mladá
fronta DNES. Přispíval ještě do týdeníku Gól.

Záležitostí, která Jaroslava Šálka velice
pálila, byla agresivita ve sportu, obcházení
pravidel a nedbání zásad rytířského boje. Proto
počátkem 70. let patřil spolu s kolegy v Československém rozhlase a ve Zpravodajském filmu
k iniciátorům „objevování a propagování myšlenek a činů fair play“. Příkladné činy zpočátku
odměňovali Zlatou za neděli, vyhlašovanou
v nedělním rozhlasovém zpravodajství. V roce
1975 založili tito rytíři sportu Československý
klub fair play a začali spolupracovat s Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO.
O dva roky později přijal klub fair play pod svá
křídla Československý olympijský výbor. Jaroslav Šálek byl spolu s Karlem Malinou členem
předsednictva klubu až do své smrti.
Na slavnostním zasedání Českého olympijského výboru k 110. výročí svého založení
v květnu 2009 byla Jaroslavu Šálkovi jako prvnímu v historii předána Cena Oty Pavla, kterou
ČOV uděluje publicistům, kteří výraznou měrou
propagují a šíří olympijské myšlenky a ideály.
Olympijská známka bude
pokřtěna
V poštovním muzeu
na Praze 1 proběhne
ve středu 10. února slavnostní křest
olympijské známky
Vancouver 2010. Akci
spolupořádá Česká
pošta a Český olympijský výbor.

Milan Jirásek: Čtyři medaile by byl úspěch
Na konto českého olympijského týmu padají před startem zimní olympiády ve Vancouveru superlativy. Forma českých hvězd je velká a experti i fanoušci doufají, že by
se mohlo podařit překonat rekord šesti medailí z her v Sarajevu 1984. „Z formy našich
sportovců mám velkou radost, ale zkušenost mi říká, že je lépe se držet při zemi,“ podotýká předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.
Český olympijský tým odjíždí do
dějiště zimních
olympijských her
s velkými ambicemi. Kolik medailí
tipujete vy?
Kdybych se na
to podíval ryze
pohledem statistik z mistrovství
světa a Evropy
za poslední čtyři
roky, tak ambice
jsou pochopitelně
Předseda ČOV Milan Jirásek v obležení novinářů. 		
Foto: Jan Vítek veliké. Z praxe ale
vím, že očekávání
se obvykle redukuje na polovinu až na třetinu. Roli hraje plno věcí – momentální
forma, stav tratě, povětrnostní podmínky. Čili když zopakujeme zisk čtyř medailí
z poslední olympiády v Turíně 2006, bude to výborný výsledek, protože celý sportovní svět za ty čtyři roky udělal výkonnostní krok vzhůru.
Nějakou zlatou medaili si troufnete tipnout?
Jednu bych viděl rád. Asi každý sportovní fanoušek ví, že mám na mysli rychlobruslení. Zazářit ale mohou i další.
Fanoušci vkládají velké naděje také do týmu hokejistů.
Pochopitelně, bude to turnaj s nejlepšími hokejisty světa přímo v kolébce hokeje.
Jestliže bylo Nagano Turnajem století, tohle bude bezesporu Turnaj 21. století. Budou tam bezezbytku ti nejlepší z nejlepších, což samozřejmě platí i o našem týmu.
Trenér Vláďa Růžička by rád v týmu viděl i další hráče, ale prostě se mu už nevešli
do sestavy.
Kolik závodů a zápasů stihnete přímo v dějišti vidět?
Budu bydlet ve Vancouveru. Vzdálenosti mezi sportovišti ledových a sněhových
disciplín mezi Vancouverem a Whistlerem jsou poměrně veliké, což je limitující faktor. Otázka bude, jak bude fungovat doprava. Řadu věcí ovšem uvidím přímo na
místě, zbytek obvykle dohoním po nocích na internetu a ze záznamu, abych byl
v obraze. Plánovaně ale určitě vynechám curling a ženský hokej, protože v něm nebudeme mít zastoupení.
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5 GE Money Bank se chystá na olympiádu

GE Money Bank se snaží přiblížit olympiádu fanouškům

„Oficiálním partnerem Českého olympijského týmu jsme od roku 2008. Každá olympiáda je pro mě neopakovatelným zážitkem,“ říká Media and Channels Group Manager GE Money Bank Lucie Salátová.
Jak hodnotíte spolupráci GE Money Bank s Českým olympijským týmem?
Partnerství s Českým olympijským týmem je pro nás klíčové primárně pro budování hodnot značky, které vzájemně sdílíme. Stejně tak jako Český olympijský tým pomáhá svou silnou podporou
našim sportovců dosahovat životních úspěchů, i my díky vysoké kvalitě produktů a služeb napomáháme našim klientům dosahovat
jejich každodenních úspěchů. Navíc se díky partnerství naši klienti
mohou se značkou GE Money Bank
potkat i jinak, tj. s větším množstvím
interakce. Olympiáda jako taková je
velmi unikátní událostí, která poutá
zaslouženou pozornost široké veřejnosti, a každý se alespoň na
„olympijské období“ stává velkým fanouškem. To vše nám dává
příležitost prezentovat značku i jinak než přes klasická media
a společně sdílet neopakovatelnou atmosféru.
Najdeme ve vaší komerční komunikaci ve spojení s olympiWebové stránky pro fanoušky českých olympioniků „Fanděte s námi“.
ádou něco zajímavého?
Aktivační strategie pro Vancouver 2010 s sebou nese spousty zajímavých a nových složek. Každá olympiáda má z našeho
pohledu klíčové momenty jinde. Zima jako taková omezuje realizaci venkovních akcí, a proto u zimní olympiády maximalizujeme využití ostatních komunikačních kanálů – například internet. Možnost podpořit své sportovce napřímo může být pro
fanouška opravdu silným momentem. Vytvořili jsme proto komunitní stránky pro fanoušky www.fandetesnami.cz, na kterých
se mohou dočíst mnoho zajímavého přímo od sportovců. Propojit se s námi mohou také na Facebooku díky stránce „Fandíme českému olympijskému týmu“. Fanoušci mohou soutěžit o spousty zajímavých cen, například o závodní běžky Lukáše Bauera. Mají také možnost
ZÍSKEJTE OLYMPIJSKÝ
zanechat sportovcům vzkaz, který bude promítán přímo v Českém domě
v rámci dne GE Money Bank. Silný prvkem komunikačního mixu je určitě
BONUS 2 500 KORUN
realizace výrazné venkovní reklamy.
Má partnerství s Českým olympijským týmem vliv na vaše bankovní
produkty?
Na olympijské období jsme připravili nejen pro sportovce, ale i pro širokou
veřejnost speciální limitovanou edici Olympijského bonusu na kreditních
kartách. Chceme dát najevo svou angažovanost nejen podporou Českého
olympijského týmu, ale i samotných fanoušků.
Pro zaměstnance GE Money Bank jste připravili soutěž o cestu na olympijské hry. Přiblížíte nám ji?
Realizovali jsme v průběhu druhého pololetí předchozího roku motivační programy. Cílem programů je motivovat zaměstnance a vtáhnout je do
olympijské atmosféry. Současně jim dáváme unikátní příležitost podívat se
na olympiádu a zažít tu neopakovatelnou atmosféru.
Jaký je váš osobní vztah ke sportu?
Velmi kladný. Celý rok se těším hlavně na sníh a lyže. Velkou roli v mém
životě ale hraje i poweryoga.
Kolik myslíte, že přivezou čeští sportovci z olympiády medailí?
GE Money Bank
Šest!
Sestavte si do 28. 2. 2010 Olympijský balíček z běžného účtu, spořícího účtu, nové kreditní karty a získejte
bonus 2 500 korun a spousty dalších výhod. Stačí každý měsíc používat tuto kreditní kartu k nákupům nad
500 korun po dobu pěti měsíců.Užívejte si olympiádu
a fanděte s námi. Vyhrávat je snazší, když cítíte opravdovou podporu.
Rozumíme si.

www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

Jeden z reklamních vizuálů GE.
PRINT balicek bezky v3.indd 2
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6 Přípravy na ZOH Vancouver

S časovým posunem budou bojovat pomocí léků a ostrého světla
Během bojů na olympiádě nebudou v záři reflektorů, ale bez nich by
to nešlo. Řeč je o zdravotnickém týmu české výpravy. „Náš tým je v čele
s osmi lékaři hodně široký,“ říká šéflékař české výpravy Jaroslav Větvička.
Své lidi na ZOH dokonale připravil.
Hned po příletu budou řešit problém jet lagu, posunu časových pásem
o devět hodin. „Přímo ve Vancouveru jsme si otestovali, jaké to je, když se
nic nepodnikne. Je to hrůza,“ varuje Větvička. V konzultaci s odborníkem
na spánek proto čeští lékaři přichystali precizní opatření. „Použijeme látku biomelatonin a lék circadin, který jsme dostali od dodavatele zdarma,
a případně hypnotika,“ vysvětluje šéflékař. „Můžeme využít také metodu
bright light neboli změnu režimu prudkým osvětlením.“
Do Vancouveru už odletělo devět beden léků a zdravotnického vybaŠéflékař české výpravy Jaroslav Větvička.
Foto: Richard Adamec
vení. „Je to zhruba 150 kilogramů materiálu,“ upřesňuje Větvička, jehož
hlavní stan bude ve Whistleru. Jako šéflékař bude mít na starosti koordinaci zdravotního týmu a řešení nepředvídatelných
událostí, ale bude se také věnovat lékařské praxi. A stihne si najít i čas, aby si zašel jako divák na nějaký sport. „Kdo by nechtěl
vidět naše hokejisty v akci,“ usmívá se.

Do Vancouveru vyrazilo 120 sudů a 4 tisíce plechovek piva
Jaká by to byla reprezentance na olympijských hrách, kdyby na nich scházelo české pivo. Pivovar Plzeňský Prazdroj, který je generálním partnerem Českého olympijského týmu, vyslal do Vancouveru speciální várku svého slavného
piva Pilsner Urquell. Várka čítá 120 sudů a 4 224 plechovek (přibližně 200 kartonů) piva a čepovat se bude v Českém domě v hotelu Delta Burnaby. Jeden
extra sud navíc je ve zlaté barvě.
Pivo muselo na cestě do Vancouveru urazit cestu 8 279 kilometrů. Z Plzně doputovalo po souši do Hamburku, kde bylo naloženo na loď a přeplulo Atlantický
oceán. Severoamerický kontinent pak z Toronta do Vancouveru zdolalo po kolejích.
Plzeňský Prazdroj je partnerem Českého olympijského týmu od roku 2001,
smlouva je zatím podepsána do roku 2016.

Milan Jirásek a starší obchodní sládek Pilsner Urquell
Václav Berka. 		
Foto: Jan Vítek

Přebírání olympijské kolekce v pražské O2 aréně
Čeští reprezentanti začali hned po 21. lednu, kdy proběhlo nominační plénum ČOV, fasovat ve vysočanské aréně olympijskou kolekci
Alpine Pro. Byli jsme u toho.

Pro olympioniky bylo vše perfektně připraveno.
Foto: Vojtěch Vlk

Tomáš Verner si olympijskou kolekci sám
navrhl.
Foto: Martin Malý

Dvojice českých rychlobruslařek Martina Sáblíková
a Karolína Erbanová v nástupovém setu.
Foto: Vojtěch Vlk
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ODM 2010 v Libereckém kraji
Do olympijských bitev se zapojili také žáci

Olympiáda ve Vancouveru zvedne oponu už za pár
dní, poslední lednový den se ovšem do olympijských
bojů pustili žáci českých základních škol. Na Liberecku
totiž začal čtvrtý ročník zimní olympiády dětí a mládeže
ČR (ODM 2010), jejímž spolupořadatelem je Český olympijský výbor.
Hry skončí 5. února a žáci základních škol narození
v roce 1994 a později v nich bojují o medaile v devíti
sportovních disciplínách (alpské lyžování, běh na lyžích,
biatlon, lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení, severská kombinace, skok na lyžích, snowboarding). Součástí
ODM 2010 jsou také dvě umělecké disciplíny - korespondenční výtvarná soutěž a standardní tanec.
Soutěží se v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou,
Harrachově a Rejdicích, umělecké soutěže se konají v libereckém Centru Babylon. Velkými favority Her byli před
jejich zahájením právě mladí liberečtí sportovci, kteří
kralovali všem předchozím třem ročníkům. Zimní hry se

Nástup výprav z jednotlivých krajů při slavnostním zahájení.

Foto: www.odm.cz

konají každý sudý rok.
Dětská olympiáda nepodporuje pouze rozvoj mládežnického sportu, ale je také
praktickou ukázkou idejí
olympismu. „Český olympijský výbor přikládá tomuto
projektu mimořádný význam.
Svým charakterem plně navozuje atmosféru opravdových
olympijských her včetně zapálení olympijského ohně, slavnostních ceremoniálů nebo
složení závodnického slibu,“
prohlásil místopředseda ČOV
Josef Dovalil.

Vizualizace libereckých běžeckých tratí.

Medaile navrhla studentka
Kromě olympijského ohně a ceremoniálů pochopitelně nescházejí ani olympijské medaile. Jejich autorkou je Barbora Štefánková z Uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné
školy v Turnově, která zvítězila v konkurenci osmdesáti návrhů studentů uměleckoprůmyslových škol v libereckém regionu.
Libereckým hrám nechybí ani další atribut velkých olympijských her – maskot. „Maskot se jmenuje Kebule a za svůj tvar vděčí
sněhové kouli. Kebule je dobrák, popleta, hromotluk a nešika, ale snaží se. Jde do všeho s velkým nadšením a vervou, ale většinou
skončí na posledním místě. To jí však nevadí. Cílem pro ni není vítězství, ale účast v soutěžích, hra a zábava,“ vysvětlila spoluautorka maskota Jana Janečková z grafického studia Listdesign.
ODM 2010 je pro Liberecko generálkou na další významnou mládežnickou akci, která se bude v regionu konat napřesrok –
desátý ročník Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF). „Naším cílem je propojit obě akce tak, aby přinesly
nejen hodnotné výkony, ale především aby zaujaly mladé lidi a motivovaly je k pravidelným pohybovým aktivitám,“ podotkl
liberecký hejtman Stanislav Eichler.
Podrobnosti najdete na www.odm2010.cz
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8 Kalendárium
Český olympijský výbor:
Oficiální přivítání Českého olympijského týmu ve Vancouveru
10. 2. 2010 16:00, Olympijská vesnice ve Vancouveru
Dva dny před slavnostním zahájením her proběhne oficiální přivítání Českého olympijského týmu ve Vancouveru.
Zároveň bude v olympijské vesnici vztyčena česká vlajka.

Slavnostní otevření Českého domu
12. 2., Vancouver, Hotel Delta Burnaby a Conference Centre

Zimní olympijské hry
12. – 28. 2. 2010, Vancouver, Whistler, Cypress Mountain
Slavnostní zahájení začne v hale BC Place v 18:00 kanadského času. Olympiádu zakončí závěrečný ceremoniál, který
odstartuje opět v hale BC Place v 17:30 místního času.

Přílet Českého olympijského týmu do Prahy
2. 3. 2010, Praha, letiště Ruzyně
Český olympijský tým přiletí do Prahy v 14:30, následně proběhne tisková konference s reprezentanty.

Český klub fair play: Slavnostní zasedání
12. 3. 2010, Praha, Autoklub v Opletalově ulici
Slavnostní zasedání začne v 11 hodin. Součástí zasedání bude předání „Školní ceny FP“ a předání ceny Evropského
hnutí fair play dvěma českým horolezcům Radku Jarošovi a Zdeňku Hrubému za pomoc členům polské a španělské
expedice při výstupu na himálajskou osmitisícovku Daulághirí.

Český klub olympioniků: Společenské setkání
19. 3. 2010, Praha, Národní dům na Vinohradech
V březnu proběhne společenské setkání Českého klubu olympioniků.

Hala BC Place, kde 12. února v 18:00 hodin místního času proběhne slavnostní zahájení zimních
olympijských her. 					
Foto: Bobanny
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