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Milan Jirásek: Hlavní tíha příprav
olympiády v Londýně v roce 2011
Hlavní událostí roku 2010 byly bezesporu zimní olympijské hry ve Vancouveru. Důležitým „tuzemským“ tématem však bylo a zůstává financování sportu, které
otevřela květnová konference na Kavčích horách za
účasti řady osobností veřejného života.
„Naším cílem bylo přesvědčit politiky, že investice do sportu se určitě státu vyplatí, protože prostředky se bohatě vrátí.
Vliv na financování sportu jsme si možná představovali větší, ale na druhou stranu bez této konference, která téma veřejně otevřela, by se tok peněz do sportu dost možná i snížil.
Pokud tedy konference přispěla byť jen k tomu, že se nesníží
množství prostředků určených na sport, pak je to úspěch,“
říká v rozhovoru, ve kterém hodnotí uplynulých 12 měsíců,
předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.

Věnoval se také přípravám na liberecký EYOWF 2011
a samozřejmě letním olympijským hrám v Londýně, do
jejichž startu zbývá půldruhý rok.
Více na straně 4.

Liberec příští měsíc přivítá EYOWF 2011

Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF),
největší sportovní mládežnická akce v České republice, se v Libereckém kraji uskuteční od 12. do 19. února

letošního roku. Účastníci budou bojovat o medaile
v osmi disciplínách – ledním hokeji, krasobruslení,
běhu na lyžích, skoku na lyžích, severské kombinaci,
alpském lyžování, snowboardingu a biatlonu. EYOWF
slavnostně zahájí předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge.
„Jsme skoro u cíle tříleté intenzivní práce na přípravách festivalu. Už zbývá pouze jediné – celou
akci uspořádat,“ řekl Vladimír Richter, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti EYOWF 2011.
V dosavadních devíti ročnících EYOWF nasbírali čeští dorostenečtí reprezentanti třicet cenných
kovů: osm zlatých, jedenáct stříbrných a stejný počet bronzových. Nejúspěšnější byla naše výprava
v Bledu 2003, odkud se vracela s bilancí 2-3-4.
Více na straně 8.
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2 LOH 2012 v Londýně

Londýn 2012 mohutně finišuje

Foto: LOGOC

Foto: LOGOC

Doslova před očima roste olympijský Londýn. Půldruhý rok před startem letních her se už
brousí nejjemnější detaily: rozsvěcuje se hlavní stadion, připravují se olympijské medaile
a chystá se nahrávání oficiálních hymen...
Sedmá návštěva koordinační komise
V listopadu proběhla sedmá návštěva Koordinační komise MOV
v dějišti letních olympijských her 2012 v Londýně. Vše běží podle plánu, komise si odvezla výborný dojem. Její předseda Denis Oswald a Český olympijský výbor chystá pro českou
veřejnost v souvislosti s LOH 2012 unikátní
jeho kolegové navštívili řadu sportovišť. „Na vlastní oči jsme viděli, jak do sebe zapadají jed- projekt. „Londýn je geograficky i kulturně
notlivé dílky puzzle. Celkový obraz vám roste přímo před očima,“ uvedl Oswald.
velmi blízko. Na rozdíl od her v Pekingu nebo
Vancouveru je olympiáda prakticky za roBlanchett a spol. se zúčastní Kulturní olympiády
hem. Projekt přiblíží fanouškům olympijskou
Hvězdná jména umělců jako Cate Blanchett, Toni Morrison, Olafur Eliasson, David Hockney, atmosféru a hodnoty a bude je motivovat k
Mike Leigh nebo Jude Law se objeví v rámci kulturní olympiády 2012. Ta bude tradičním kul- návštěvě her,“ říká Jiří Kejval, místopředseda
turním doplňkem LOH 2012. Londýnský festival 2012 bude trvat dvanáct týdnů. Začne v den Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing. Pilířem projektu s názvem
letního slunovratu 21. června 2012 a bude trvat až do závěrečného dne paralympijských her, Žijeme Londýnem bude roadshow po celém
tedy do 9. září 2012. Na programu budou tanec, hudba, divadlo, vizuální umění, film a další.
Česku. ČOV zároveň vyjednává s organizačním
výborem her LOCOG o výrazném navýšení
Hymny nahraje symfonický orchestr
počtu vstupenek pro české fanoušky. PodrobOrganizační výbor LOH 2012 hledá špič- nosti budou představeny již brzy.
kový symfonický orchestr, který nahraje
státní hymny všech 209 zúčastněných zemí. Musí se jednat o britský orchestr. Kromě toho také hudební těleso musí splňovat podmínku mezinárodní známosti, mít zkušenosti s nahráváním hudby pro filmové nebo
televizní produkce a také alespoň třicet profesionálních a zkušených hudebníků. Vítězný orchestr bude znám v únoru 2011. Hymny se budou nahrávat v květnu 2011.
Medaile pro Londýn 2012 vyrobí Royal Mint
Olympijské medaile bude vyrábět společnost Royal Mint ve svém sídle Llantrisant v Jižním Walesu. Oznámili to organizátoři LOH 2012. Zlaté,
Olympijský stadion v Londýně už svítí!
stříbrné a bronzové medaile navrhne britský umělec. Kdo to bude, ještě
není jasné, organizační výbor nyní vybírá z návrhů, ten vítězný představí v létě 2011. Osmadevadesát dosud podepsaných
kontraktů organizačním výborem her na zakázky spojené s LOH 2012 dostaly britské společnosti.
Premiér s dětmi rozsvítil Olympijský stadion
Britský premiér David Cameron společně s místními školáky navštívil na konci roku 2010
Olympijský stadion v Londýně, který vůbec poprvé společně rozsvítili. Stadion je osazen 532
svítidly na čtrnácti sloupech, aby byly zajištěné maximální podmínky vyhovující televiznímu vysílání ve vysokém rozlišení.
Horská kola pojedou na otevřeném svahu
Olympijská trať pro závod horských kol na letních olympijských hrách v Londýně už je ze
značné části připravena. Diváky čeká zbrusu nový koncept – závodníci pojedou po nezalesněném svahu. Areál pro závody mountain biků se rozkládá v Hadleigh Farm v Essexu na ploše 550
hektarů. Organizátoři zdůraznili, že trať leží na nezalesněném svahu. To je ve světě horských kol
poměrně žhavá novinka.
První zbrusu nové sportoviště pro Londýn 2012 je hotové
Kanál pro divokou vodu The Lee Valley White Water Centre je hotov. Definitivně je tak dokončeno první zbrusu nové sportoviště pro letní olympijské hry v Londýně 2012. Stavba trvala 18 Britský premiér David Cameron na
ploše Olympijského stadionu, domiměsíců. Areál, který se nachází poblíž Waltham Cross v Hertfordshire, otevřela v prosinci prin- nanty Olympijského parku.
cezna Anna.
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3 Budoucí OH

Olympijské muzeum dostane novou tvář
Olympijské muzeum v Lausanne čeká
v několika příštích letech celková renovace.
Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru o tom rozhodl na svém říjnovém
zasedání v Acapulku. Půjde o ambiciózní
projekt. Nejpopulárnější muzeum ve frankofonní části Švýcarska má za sebou sedmnáct
úspěšných let, během nichž jej navštívilo přes
3,3 miliony návštěvníků.
Suková reprezentovala
Česko na kongresu Mír
a sport
Bývalá česká tenistka Helena Suková se
zúčastnila kongresu Mír a sport, který proběhl na začátku prosince v Monaku. Cílem organizace Mír a sport je mimo jiné nabídnout
pomoc chudým oblastem světa. Byla založena francouzským olympijským vítězem
Joëlem Bouzou. Na programu kongresu
byly debaty i tréninkový program pro zájemce o práci v terénu v rámci pomoci, kterou Mír
a sport v rozvojových zemích nabízí. Na kongresu byli přítomni nejen členové MOV, ale
zástupci mnoha mezinárodních sportovních
federací a konfederací.

Jacques Rogge položil základní kámen
vesnice v Riu
Předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge
položil základní kámen olympijské
vesnice v Riu de Janeiro. Stavba
začíná oficiálně tento měsíc. Komplex budov vesnice je dimenzován
tak, aby pojal 17 700 osob. Vesnice
zabírá plochu 75 hektarů, z toho 58
bude zastavěných obytnými budovami, celkem 48 jich bude dvanáctipatrových. Po skončení olympijských her budou apartmány na
prodej.

Foto: MOV/R. Juilliart

Milan Jirásek a Petr Hrubec
na olympijském shromáždění v Acapulku
Předseda ČOV Milan Jirásek a generální sekretář Petr Hrubec se 23. října 2010 zúčastnili
XVII. valného shromáždění Asociace národních
olympijských výborů (ANOV) v Acapulku. Na
setkání nechyběla ani exekutiva MOV. Diskutovalo se například o zařazení ženského skoku
na lyžích nebo smíšené biatlonové štafety do
programu ZOH 2014 v Soči, definitivní verdikt
nepadl. Došlo také k rozhodnutí, že program
ZOH 2018 bude stejný jako v Soči.

Dnes již bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oslavuje
přidělení pořadatelství LOH 2016.

Logo Ria 2016 pokřtila silvestrovská Copacabana
Lepší křest si lze jen těžko představit. Dva miliony lidí na silvestrovské party na proslulé brazilské pláži Copacabana se staly kmotry oficiálního loga letních olympijských her 2016 v Riu de Janeiro.
Vášeň a proměna. To jsou hlavní motivy, které nové logo zobrazuje.
Logo naznačuje propojení lidí v kruhu. „Logo ztělesňuje vášeň Brazilců pro sport a oslavy, proměnu, kterou hry přinášejí Riu a Brazílii,“
řekl šéf organizačního výboru Carlos Arthur Nuzman. Vítězný návrh
zpracovalo brazilské grafické studio Tátil. Pětiměsíční výběrové řízení posuzovalo práce 139 studií.

Maskoti pro Soči 2014 se redukují
Organizační výbor zimních olympijských her 2014 v ruské metropoli Soči oznámil, že
komise expertů zúžila počet kandidátů na maskota her. Vítězný návrh bude oznámen 7.
února 2011, přesně tři roky před vzplanutím olympijského ohně. Komise vybírala z 24
tisíc návrhů designů a vytvořila seznam deseti kandidátů pro olympijské hry a tří pro paralympijské. Jsou mezi nimi jak oblíbená zvířata (medvědi, leopardi, králící nebo delfíni),
tak různé jiné tvary či předměty (matrjošky, sněhové vločky nebo koule).

Bukurešť chce LOH 2020
Rumunské hlavní město by mohlo kandidovat na uspořádání letních olympijských
her v roce 2020. Uvedl to starosta Bukurešti Sorin Oprescu. Podle jeho slov drtivá většina
obyvatel tuto myšlenku podporuje, jak zjistil průzkum veřejného mínění. Zatím jediným
jistým kandidátem je Řím, spekuluje se o Dauhá, Istanbulu, Dubaji, Novém Dillí, Tokiu a
některém z měst v Jihoafrické republice.

Kandidáti na ZOH 2018 se představili

Na výřezu princ Albert II. zcela vlevo. Helena
Suková první zprava.

Tři kandidátská města, která se ucházejí o zimní olympijské hry 2018, představila
svou kandidaturu generálnímu shromáždění Evropských olympijských výborů, které
se koncem listopadu sešlo v Bělehradě. Prezentovalo se každé z trojice kandidátských
měst Annency, Mnichov a Pchjongčchang. První dvě akcentovala letitý vztah k zimním sportům, asijská metropole zdůraznila šanci otevřít díky olympiádě v Jižní Koreji
nové trhy pro zimní sporty.
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4 Rozhovor

Milan Jirásek: S rokem 2010 jsem spokojen

Foto: Václav Mudra

Pokračování ze strany 1.
Hlavní akcí právě roku 2010 byly beze sporu XXI. zimní olympijské hry ve Vancouveru. Určitě budete souhlasit.
V olympijském roce jsou olympijské hry dominantní událostí a
jsou vizitkou olympijského výboru. Na úspěšné účasti však mají lví
podíl sportovní svazy, které organizují sportovní přípravu olympioniků. Jim patří náš dík za dobrou práci. Český olympijský výbor
pak pomáhá v rámci svého Rozvojového olympijského programu
sportovním svazům hlavně ekonomicky. Vlastní zajištění účasti na
olympijských hrách je pak také samozřejmou starostí ČOV a mě těší,
že proběhlo na vysoké profesionální úrovni a k plné spokojenosti
olympijského týmu i našich olympijských hostů.“
Jak s odstupem času hodnotíte zisk šesti olympijských me- Milan Jirásek s šéftrenérem českých atletů Tomášem Dvořákem.
dailí?
„Jsem naprosto spokojený, ve světové konkurenci a při současné úrovni je to naprosto ohromný výsledek.“
Rok 2010 ale nebyl jen ve znamení olympiády. V Česku se uskutečnila pod patronátem ČOV Olympiáda dětí a mládeže, hostil ji Liberecký kraj.
„V jednotlivých krajích, které mezi sebou na této akci soupeří, se už Olympiáda dětí a mládeže vžila, účast jednotlivých
týmů je připravována s velkou zodpovědností. Akce se stává stále více prestižní, což je skvělé a plní stále lépe své výchovné a
motivační poslání. Liberecký kraj se organizace zhostil skvěle, byla to pro něj generálka na uspořádání Zimního evropského
olympijského festivalu mládeže, který se bude konat letos v únoru. Kladně hodnotím také českou účast na historicky prvních
Olympijských hrách mládeže, které v srpnu hostil Singapur a odkud si mladí reprezentanti přivezli nejen sedm medailí , ale
také spoustu krásných zážitků a jistě i odhodlání vytrvat nebo i přidat ve svém sportovním úsilí.“
Kromě ryze sportovních akcí se v Praze na podzim uskutečnil například Evropský kongres fair play.
„Myslím, že jeho úroveň předčila předcházející kongresy. Po obsahové i organizační stránce byli jeho účastníci s jeho průběhem velice spokojeni. Děkujeme Českému klubu fair play , České olympijské a.s., sekretariátu ČOV a také Nadaci ČEZ, která
pomohla finančně“.
Před květnovými parlamentními volbami proběhla konference Sport a stát, která se týkala financování sportu.
„Jejím cílem bylo přesvědčit politiky, že investice do sportu se určitě státu vyplatí, protože prostředky se bohatě vrátí. Vliv
na financování sportu jsme si možná představovali větší, ale na druhou stranu bez této konference, která téma financování
sportu veřejně otevřela, by se tok peněz do sportu dost možná i snížil. Pokud tedy konference přispěla byť jen k tomu, že se
nesníží množství peněz určených na sport, pak je to úspěch.“
Londýnské hry se pomalu blíží. Vy jste byl na Ostrovech na inspekci, jaké máte dojmy?
„Úvodních návštěv organizačních výborů jsem zažil už několik, takže mohu srovnávat. Co se týče Londýna, mám plnou důvěru v to, že vše bude klapat podle připravených not, že sportoviště budou skvěle připravena, že vše bude tak, jak je v plánu
a nic se nebude dohánět na poslední chvíli.“
Jak budou pokračovat olympijské přípravy v nadcházejícím roce z českého pohledu?
„Právě na roce 2011 bude ležet hlavní tíha. Bude to klíčový rok na doladění všech parametrů projektu. V olympijském roce
už půjde jen o technické provedení.
Už v únoru 2011 se koná v Česku vrcholná mezinárodní akce pro mládež - EYOWF.
„Pořádání Zimního evropského olympijského festivalu mládeže v Liberci bude možností složit ekonomický reparát za mistrovství světa v klasickém lyžování, protože organizační výbor musí dokazovat i všem svým partnerům, že akce neskončí v
červených číslech. Bude to obhajoba myšlenky pořádat u nás také velké mezinárodní sportovní události. Myslím si, že v této
věci se dá hodně moc udělat. Bude to rozhodně mít vliv pro další kandidatury na světové i evropské akce, které by se u nás
mohly v budoucnu pořádat. Z hlediska sportovního jsem rád, že jednotlivé svazy pochopily, že to není festival, i když se to
tak jmenuje, ale tvrdé sportovní měření sil. Kdo tady bude mít úspěch, má zaděláno na to, že může v budoucnu proniknout
ve sportu do světové špičky.“
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5 České olympijské dění
Japonské vyznamenání
pro Věru Čáslavskou

McDonald´s Olympic Hopefuls bude podporovat mladé
sportovce i v roce 2011
Komise projektu McDonald’s Olympic
Hopefuls v prosinci hodnotila dosažené
výsledky členů projektu a rozhodovala o
složení týmu pro další rok. Kromě finančních příspěvků na sportovní přípravu a
materiální podpory dává projekt k dispozici
vybraným mladým sportovcům i realizační
tým odborníků z oblasti výživy, psychologie
a lékařství.
„Výsledky sportovců sledujeme. Oceňujeme projekt, který jim pomáhá růst, doufejme
až ke startu na olympiádě,“ prohlásil předseda ČOV Milan Jirásek. Všichni sportovci, kteří
v projektu figurovali v roce 2010 (například
judista Lukáš Krpálek či pětibojař Ondřej Polívka), zůstávají v týmu i nadále. Navíc k nim
přibyl kanoista Radek Miškovský, kterého
nominoval Český svaz kanoistiky.

Čeští sportovci dostali stipendia na LOH 2012
Mezinárodní olympijský výbor přidělil stipendia na podporu přípravy na letní olympijské hry 2012 v Londýně jedenácti českým reprezentantům. Sportovci budou čerpat
finanční prostředky z dlouhodobého programu Olympijské solidarity. Jedná se o částku
přes tři miliony korun.
Mezi stipendisty, které navrhuje národní olympijský výbor, jsou například druhý nejlepší oštěpař sezony na světě Petr Frydrych a překážkářka Zuzana Hejnová, druhá v Diamantové lize 2010. Dále triatlonistka Vendula Frintová, účastnice LOH v Pekingu, jachtařka
roku Veronika Fenclová či dvojnásobný účastník LOH v jezdectví Jaroslav Hatla.
Všichni čeští reprezentanti, kterých se stipendium týká, získávají 700 dolarů měsíčně.
Celkově tedy jedenáct českých sportovců může vyinkasovat sumu 184 800 dolarů, což je
zhruba 3 325 000 korun.
Existuje několik variant programu. Českých sportovců se týká varianta nazvaná NOC Training Option čili příprava v domácích podmínkách na sportovištích schválených národním olympijským výborem.
Přehled českých stipendistů pro LOH 2012 v Londýně
Atletika			Petr Frydrych
Atletika			Zuzana Hejnová
Cyklistika		
Jarmila Machačová
Jachting			
Veronika Fenclová
Jezdectví		
Jaroslav Hatla
Moderní gymnastika
Monika Míčková
Moderní pětiboj		
Lucie Grolichová
Sportovní gymnastika
Kristýna Pálešová
Šerm			Jiří Beran
Veslování		
Denisa Čvančarová
Triatlon			Vendula Frintová

Foto: Václav Mudra

Vysoké japonské státní vyznamenání Řád
vycházejícího slunce dostala sedminásobná
česká olympijská medailistka Věra Čáslavská.
Sedminásobné olympijské vítězce předal ocenění japonský velvyslanec v České republice
Čikahito Harada.
Ten mimo jiné ocenil přínos Čáslavské
pro česko-japonské vztahy, je totiž čestnou
předsedkyní Česko-japonské společnosti.
„Paní Věře Čáslavské bych rád z celého srdce
poblahopřál za vše, co vykonala. Neobyčejně
přispěla ke vzájemnému poznání tak vzdálených zemí, přičemž na počátku všeho byly její
neobyčejné výkony na olympijských hrách,“
řekl podle serveru iDnes.cz Harada.
Mezi významnými hosty při předávání
řádu byla například i exprezident Václav
Havel.

Jaká bude olympiáda v Londýně 2012? Jak rostou sportoviště, jak se připravují naši reprezentanti, co o hrách
soudí české olympijské legendy? Nejen s tím vás seznámí
nový Olympijský magazín České televize.
„Divák s námi může počítat pravidelně každou středu
na ČT4,“ uvádí moderátor magazínu Petr Svěcený. „Pro
českého fanouška je blížící se olympiáda příležitostí vidět hry v Evropě. Díky rotaci kontinentů se po Londýnu
Moderátor Olympijského magazínu Petr
Svěcený (vpravo) s olympijským vítězem a Soči olympiády na delší čas z Evropy vzdálí.“
Martinem Doktorem.
Londýnské aktuality, cesta od kandidatury k pořadatelství, proměna průmyslové části města v olympijský park, ukázka, jak funguje olympijský ticketing, ale také zajímavá témata z historie i současnosti olympismu – to vše
nabídne nový magazín. V rubrice „Den s...“ se představí naši současní reprezentanti.
Českou stopu na hrách v minulosti přiblíží 52 statečných. „Jde o pravidelné medailony
našich sportovních legend,“ říká Svěcený.
Olympijský magazín se začne vysílat již v únoru. Pro podrobnosti sledujte web
www.olympic.cz.
Foto: archiv

Foto: Václav Mudra

Olympijský magazín:
Cesta k Londýnu v České televizi

Zleva: Jan Železný, člen MOV, a oštěpař
Petr Frydrych
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6 Rok 2010 ve fotografiích
Hlavní událostí roku 2010 byly bezesporu únorové zimní olympijské hry ve Vancouveru. Pozornosti fotografů však neunikly ani další události
– Olympiáda dětí a mládeže v Liberci, Olympijské hry mládeže v Singapuru či příprava na LOH 2012 v Londýně.

1
Slavnostní zahájení olympijských her ve Vancouveru.

2
Pohled na noční olympijský Vancouver, krátce před vypuknutím her.

3
Slavnostní přivítání české výpravy v olympijské vesnici.

Přes všechny pochybnosti zima ve Whistleru panovala.

5
Fenomenální rychlobruslařka Martina Sáblíková povzbuzovaná
trenérem Petrem Novákem.

7
Krasobruslař Tomáš Verner při svém olympijském vystoupení.

4

6
A znovu Martina – po boji se všemi třemi olympijskými medailemi.

8
Hokejová družba v hledišti: fanoušci při zápase Česko – Slovensko.
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7 Rok 2010 ve fotografiích

Bronzová Šárka Záhrobská, medaili vybojovala v poslední den
olympijských her.

10
Český sjezdový lyžař Ondra Bank medaili nezískal, na olympijské
trati se však neztratil.

11

12

Momentka z obřího slalomu z únorových Her IV. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR v Libereckém kraji.

Slavnostní zahájení Olympijských her mládeže v Singapuru – srpen.

13

14

Judista David Pulkrábek (vpravo) se v Singapuru stal olympijským vítězem.

Stříbro vybojovala Gábina Vognarová (střelba ze vzduchovky
na 10 metrů).

15

16

V minulém roce odtajnili organizátoři letních olympijských her
v Londýně 2012 oficiální maskoty – Wenlocka a Mandevilla.

Kolekci mincí vytvořených pro LOH v Londýně představili v září
v Praze britská velvyslankyně Sian MacLeod a předseda ČOV Milan
Jirásek.

Autoři/zdroj fotografií: Jiří Koliš (1, 7, 8), Herbert Slavík (2, 4, 5, 9, 10), Saša Kliment (3, 6), www.odm2010.cz (11), MOV (12, 13, 14), LOCOG (15), archiv (16)
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8 Sportovní akce mládeže / Kongres fair play

Pokračování ze strany 1.
Slavnostního zahájení 10. zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF)
2011 se v neděli 13. února v liberecké Tipsport areně zúčastní prezident Mezinárodního
olympijského výboru Jacques Rogge.
Vrcholnou soutěž sportovců do osmnácti let
v Libereckém kraji podpoří i nejlepší čeští reprezentanti – patrony jednotlivých disciplín festivalu
se stali například Lukáš Bauer, Šárka Záhrobská a
Tomáš Verner.
Dobrovolníci zaplnili Lidové sady
Davy dobrovolníků, kteří budou pomáhat při
organizaci EYOWF 2011, zaplnily v sobotu 4. prosince kulturní dům Lidové sady v Liberci.
Spolu se zástupci organizačního výboru se zde sešli na posledním hromadném setkání
před samotnou akcí. Do Liberce dorazilo ze všech koutů České republiky i zahraničí celkem
430 členů EYOWF Teamu. Celkem se jich na organizaci bude podílet pět stovek.„Dobrovolníci jsou první osoby, na které hosté při EYOWF narazí. Právě na nich záleží, jaký dojem si účastníci udělají o celé akci,“ řekl prezident organizačního výboru EYOWF 2011 Roman Kumpošt.
Medaile jsou jako diamant
Zářící diamant připomínají medaile, které si rozdělí nejúspěšnější sportovci EYOWF
2011. Jejich autorkou je studentka Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru Barbora
Hrubá, která zvítězila v soutěži uměleckých škol vyhlášené Libereckým krajem.
„Napadlo mě udělat kostku s brusy a řezy tak, aby vzbuzovala dojem diamantu. Skleněný
základ se bude vyrážet do litého čirého skla a doplní se barevnými prvky podle pořadí na stupních vítězů,“ popisuje Barbora Hrubá svůj nápad, jehož realizace jí zabrala pouhé dva dny.
Novinky z EYOWF 2011 sledujte na www.olympic.cz a www.eyowf2011.cz, kde najdete
kompletní program festivalu.
Foto: MOV

Moravskoslezský kraj bude v roce 2012
hostitelem Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Svými podpisy to v úterý na Krajském
úřadu slavnostně stvrdili předseda Českého
olympijského výboru Milan Jirásek a v zastoupení hejtmana Moravskoslezského kraje jeho
náměstkyně pro školství Věra Palková.
„Chceme motivovat mladé lidi a vytvářet
v našem kraji podmínky pro aktivní způsob
života,“ řekl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.
Projekt Českého olympijského výboru
„Olympiád dětí a mládeže“ (ODM) bude v
příštím roce slavit deváté výročí svého zrození. Od roku 2003, kdy Pardubický kraj uspořádal letní Olympiádu dětí a mládeže,   probíhá ODM na celorepublikové úrovni střídavě
ve dvouletých cyklech v letní (liché roky) a
zimní (sudé roky) variantě. Letní edice v roce
2011 proběhne v Olomouckém kraji.
„Projekt Olympiády dětí a mládeže je
nejdůležitějším projektem Českého olympijského výboru zaměřeným na děti a mládež,“
konstatoval předseda Českého olympijského
výboru Milan Jirásek. „Jsem přesvědčen, že
přípravný proces, který jsme zahájili dnes,
vyvrcholí úspěšnými a pro všechny účastníky
nezapomenutelnými hrami na přelomu lednu a února 2012,“ dodal.

EYOWF 2011 navštíví i Jacques Rogge

Květa Pecková ke kongresu fair play:
Z teorie do praxe!
Praha hostila ve dnech 28. a 29. října minulého roku šestnáctý Evropský kongres fair
play. „Kongres se velice vydařil, měl kvalitní náplň, jeho účastníci si odnesli výborný dojem. Přispělo k tomu i pěkné počasí a prostředí Prahy, které na zahraniční hosty zapůsobilo,“ ohlíží se za akcí předsedkyně Českého klubu fair
play Květa Pecková.
Tématem kongresu byla výchova k fair play ve školách. „Na kongresu zazněla mimo jiné studie, kterou přednesl Martin Doktor a na které se podílel
náš tým. Mapovala současnou situaci ve školách a pohled dětí na fenomén
fair play. Takový materiál tady dlouhá léta scházel,“ zdůraznila Pecková.
Na kongresu nehovořily jen uznávané kapacity, ale i ti, kteří stojí při
výchově dětem nejblíže – učitelé. „To bylo velmi důležité, protože právě
učitelé budou klíčoví při vštěpování zásad fair play do praxe. Podněty,
které zazněly, mě velmi povzbudily k další práci. Spoléháme i na pomoc
ministerstva školství,“ vysvětlila Květa Pecková.
Foto: Václav Mudra

Foto: Moravskoslezský kraj

ODM 2012 oficiálně přidělena Moravskoslezskému kraji
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9 Očekávané události v roce 2011
Sport a politika
na FTVS UK
V prosinci minulého roku
se na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze konala konference Sport a politika. Ladislav
Malý, člen Výkonného výboru Českého olympijského
výboru a někdejší náměstek
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, vystoupil s
příspěvkem Koncepce státní
politiky ve sportu v posledních letech. Mezi dalšími
přednášejícími byly uznávané osobnosti, které působí
v oboru, například Marek
Waic, člen České olympijské
akademie, či ředitel Olympijského studijního a informačního centra František
Kolář.
Psychologie
sportu v praxi
aneb cesty ke
sportovnímu
úspěchu
Na konci listopadu minulého roku se v prostorách
Filozofické fakulty v Praze
uskutečnila mezinárodní
konference s názvem Psychologie sportu v praxi
aneb cesty ke sportovnímu
úspěchu. Referujícími byli
jak sportovní psychologové s dlouholetou praxí,
tak studenti doktorských
oborů či samotní sportovní
trenéři. Největší pozornost
vzbudily příspěvky Rosse
Halla z Glamorgan University ve Walesu, který byl
s paralympioniky na OH v
Pekingu, a dále Mariana Jelínka, který se mj. podílí na
výchově mladých hokejistů.

KALENDÁRIUM
Mezinárodní olympijský
výbor

21. září 2011
Zasedání výkonného výboru

12. – 13. ledna 2011
Zasedání výkonného výboru
Lausanne, Švýcarsko

23. listopadu 2011
Zasedání výkonného výboru

5. – 6. dubna 2011
Zasedání výkonného výboru
Londýn, Velká Británie

Český klub fair play
(ČKFP)

3. – 4. července 2011
Zasedání výkonného výboru
Durban, JAR
22. června 2011
Celosvětový Olympijský den
6. – 9. července 2011
Zasedání Mezinárodního olympijského výboru
Volba hostitele zimních olympijských her 2018
Durban, JAR
7. – 8. prosince 2011
Zasedání výkonného výboru
Lausanne, Švýcarsko

Asociace Evropských
olympijských výborů
12. – 19. února 2011
10. zimní evropský olympijský
festival mládeže 2011
Liberecký kraj
23. – 30. července 2011
11. evropský olympijský festival mládeže 2011
Trabzon, Turecko

Český olympijský výbor
(ČOV)
19. ledna 2011
Zasedání výkonného výboru
22. března 2011
Předávání cen pro nejlepší trenérky / cvičitelky za rok 2010
Praha
23. března 2011
Zasedání výkonného výboru
20. dubna 2011
Zasedání výkonného výboru
21. dubna 2011
Plénum ČOV
18. června 2011
Zasedání výkonného výboru
21. – 26. června 2011
Hry V. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky
Olomoucký kraj

Patronáty
Český klub fair play uděluje
v průběhu roku 2011 patronáty
nad akcemi Asociace školních
sportovních klubů České republiky a nad dalšími sportovní
podniky. V únoru tohoto roku se
ČKFP účastní
i EYOWF 2011 (12. – 19. 2011
v Libereckém kraji).
30. března 2011
Slavnostní vyhlášení cen fair play
Praha, Autoklub Praha

Český klub olympioniků
(ČKO)
15. ledna 2011
Ples Jihomoravského regionálního klubu olympioniků
Brno, hotel International
28. ledna 2011
Ples Jihočeského regionálního
klubu olympioniků
České Budějovice
18. března 2011
Společenské setkání olympioniků
Národní dům na Vinohradech,
Praha
24 . května 2011
Memoriál Ludvíka Daňka
(patronát ČKO nad atletickým
mítinkem)
Turnov
24. – 25. června 2011
Finále Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (patronát
ČOV)
Praha, Strahov
11. listopadu 2011
Výroční setkání členů ČKO
Praha, Masarykova kolej
9. prosince 2011
Setkání seniorů (medailistů)
Praha, Masarykova kolej

Mezinárodní olympijská
akademie
Česká olympijská akademie
Akce s mezinárodní účastí ve
spolupráci s ČOA a ČOV
8. 4. 2011  
Mezinárodní konference
k 150. výročí narození
Jiřího Gutha Jarkovského
Praha
11. – 18. 5. 2011
11. mezinárodní zasedání
ředitelů a předsedů národních
olympijských akademií
Témata: Olympismus, mládež a
budoucnost olympismu v globálním světě.
Antická Olympia, Řecko
2. 6. – 9. 6. 2011
9. mezinárodní zasedání pro
pedagogy a akademické funkcionáře vysokých škol tělesné
výchovy
Témata: Olympismus, jak mohou
sportovní tradice v odlišných
kulturách obohatit olympijskou
výchovu.
21. 6. – 27. 6. 2011
3. mezinárodní zasedání olympijských medailistů
Témata: Olympismus, role olympioniků jako vzorů
25. 6. – 9. 7. 2011
51. mezinárodní zasedání mladých účastníků
Témata: Olympismus, 50 let olympijské výchovy.
2. 9. – 30. 9. 2011
18. mezinárodní seminář olympijských studií pro postgraduální studenty
Témata: Olympijské hry a olympijské hnutí: minulost, přítomnost
a budoucnost – analýza z historických, filosofických a sociálních
aspektů, Mezinárodní olympijská
akademie: 50 let olympijské výchovy – budoucí perspektivy.

9. 9. – 16. 9. 2011
13. mezinárodní seminář pro
sportovní žurnalisty
Témata: Olympismus, elektronická
média a olympijské hry
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