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Česká výprava odletěla bojovat do Singapuru
na první Olympijské hry mládeže
Šedesátičlenná česká výprava, z toho 38 sportovců,
nabrala ve středu 11. srpna směr Singapur, aby zde dvanáct dnů bojovala o cenné kovy a sbírala zkušenosti na
první edici Olympijských her mládeže.
Republiku budou reprezentovat atleti, cyklisté, basketbalistky, kanoisté, veslaři, moderní pětibojaři, plavci, střelci, šermíři, tenisté, triatlonista, boxer, stolní tenista, sportovní gymnastka, lukostřelec a judista. „Jsme přesvědčeni,
že naše výprava může uspět, odjíždíme v silném složení,“
říká Jan Hrdina, šéf české mise.
Olympijské hry mládeže jsou určeny sportovcům od čtrnácti do osmnácti let z celého světa. Konají se ve dnech
14. – 26. srpna v Singapuru. Mezi známými jmény figurují
například triatlonista Lukáš Kočař, objev roku 2009, bikerka
Karolína Kalašová či mimořádný tenisový talent Jiří Veselý.
Medailovou nadějí je také trutnovský diskař Jaromír Mazgal, vlajkonoš české výpravy, který v evropském nominačním závodě v Moskvě obsadil druhé místo. Na Hry odletěl

i tým našich basketbalistek. Zajímavostí je, že se bude
hrát v pozměněném formátu tři na tři na půl hřiště, v
jakési obdobě streetballu.
Více na straně 4.

Londýn se chystá na olympijský rok 2012
Necelé dva roky před zahájením Her
XXX. olympiády nechali londýnští hostitelé nahlédnout novináře z celého
světa pod pokličku příprav.
Ač se čtyřiadvacet měsíců může zdát
jako nekonečně dlouhá doba, organizátoři se nenudí. Nabírají desetitisíce
zaměstnanců a dobrovolníků, dohlížejí na stavbu sportovišť, chystají prodej
vstupenek a snaží se zkrotit rozpočty.
„Zdá se, že snad poprvé v historii bude
naplněna Olympijská charta, kde se říká,
že rok před Hrami mají být sportoviště
k dispozici,“ říká František Dvořák, místopředseda ČOV pro sport.
Více na straně 2 a 3.
Olympijský park (nahoře Olympijský stadion, dole plavecký stadion).
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Londýnské Hry XXX. olympiády v roce 2012: Ambicózní, ale lidské
Kdo navštíví Olympijský park ve východním Londýně, získá pocit, že se Hry konají nikoliv za
dva roky, ale za dva měsíce. Stovky dělníků evidentně již nyní dokončují unikátní projekt, v Evropě největší svého druhu. Většina staveb vypadá těsně před dokončením. Na Olympijském
stadionu se instalují sedačky, v olympijské vesnici se montují okna a pracuje na fasádě. Zdání
ale klame. Stavět se bude ještě rok. „A pak máme další rok na testování a zahoření. Aby se z budov stalo dějiště Her,“ říká Paul Deighton, výkonný ředitel organizačního výboru olympiády
v Londýně (LOCOG).

Odkaz Her
Pořadatelé mají na paměti, že Hry stojí spoustu peněz. Nejenom soukromých, ale i z kapes daňových poplatníků. Proto důsledně dbají na to, aby byla olympijská infrastruktura využitelná i po skončení Her. Olympijský park vznikl v oblasti,
kterou v posledních 400 letech ničil těžký průmysl. Park „připadne“ po Hrách obyvatelům východního Londýna: z olympijské vesnice se stane rezidenční oblast, multifunkční sportovní haly se otevřou veřejnosti, z mezinárodního tiskového
střediska vzniknou kanceláře.

Bezpečnost

Foto: Alexandr Kliment

Bezpečnostní opatření budou velmi přísná. Pro
znázornění rozdílného přístupu si pořadatelé vybrali Vancouver. „Rozhodně nepůjdeme cestou, jakou se bezpečnost řešila v Kanadě,“ prohlásil Sir Ian
Johnston, který má na starosti zabezpečení olympiády. V praxi to bude znamenat, že každý jednotlivec, který chce projít na sportoviště či do hlediště,
musí pokaždé počítat s důkladnou a celkovou kontrolou.

Kde se bude závodit

Většina sportovišť je situována v Olympijském parku ve východním Londýně v oblasti Stratford. Jde Mobilní basketbalová hala je již na svém místě.
například o halu na házenou, basketbal, cyklistický
„Velopark“ pro BMX, plavecký „Aquatics Centre“ a další. O body se bude bojovat i u Temže: v North Greenwich Areně, O2
Areně či Královských dělostřeleckých kasárna.
Velkých sportovních momentů se diváci dočkají i na dalších místech Londýna. Využijí se Hyde Park, Wimbledon, Wembley či stadion Lords Cricket Ground (mimochodem – s věhlasným tiskovým střediskem navrženým českým architektem Janem Kaplickým). Na fotbal se bude jezdit po celých
Ostrovech.

Foto: LOCOG

Olympijské hry v dopravě

Cyklistický velodrom v Olympijském parku.

Přetížená londýnská doprava by nápor statisíců diváků
zvládala jen těžko. V nejvytíženější den se v Olympijském
parku očekává na 800 000 návštěvníků, což je víc než celá
populace Leedsu! Strategie je tedy jednoduchá. Fanoušci budou využívat propracovaný systém hromadné dopravy.
„Olympijským“ letištěm se stává terminál Heathrow, k překročení hranic poslouží i vlak Eurostar. Po Londýně vás pak
dopraví hustá síť autobusů a metra.
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„Sháníme peníze ve velmi těžké době. Ale daří se nám to,“ říká předseda organizačního výboru Her, Lord Sebastian Coe, bývalý špičkový atlet
a dvojnásobný olympijský vítěz. Na financování se podílí soukromý i veřejný sektor – drtivá většina infrastruktury a sportovišť se využije i po Hrách.

Dobrovolníci: Největší nábor od druhé světové války
Stejně jako ve Vancouveru, i v Londýně
se dobrovolníci (tzv. „Game Makers“) stanou tváří Her. LOCOG jich vycvičí na 70 tisíc! Jedná se o největší nábor v historii Spojeného království od
druhé světové války. K tomu připočtěte šest tisíc placených zaměstnanců a sto tisíc externistů.

Foto: Thomas Lovelock

Šéf organizačního výboru Her v Londýně:
Vážíme si podpory
veřejnosti
Letní olympijské hry
v Londýně 2012 jsou pro
Brity věcí veřejnou. Podporují ji nejenom obyvatelé, ale i soukromý
Paul Deighton, výkonný ředitel LOGOC.
sektor a politici napříč celým spektrem. „Cítíme velkou oporu a moc nám to pomáhá,“ říká Paul
Deighton, výkonný ředitel LOCOG a někdejší elitní bankéř.
Co všechno vás v nadcházejících dvou letech čeká?
„Potřebujeme otestovat a vyzkoušet všechny funkce, systém dopravy.
Musíme nabrat 70 tisíc dobrovolníků, 6 tisíc zaměstnanců, 100 tisíc dodavatelů, kteří se postarají o catering, úklid či bezpečnost. Příští rok na jaře
začneme s prodejem vstupenek, letos v říjnu oznámíme jejich ceny. A pak
se vždy stane něco nepředvídatelného. Z podstaty to můžeme jen těžko
předpokládat. Ale musíme mít dostatečné kapacity, abychom to zvládli.“
70 tisíc dobrovolníků je ohromující číslo. Jaké jsou první reakce?
„Na rovinu, v Pekingu jich bylo určitě víc. Ale je pravda, že se jedná
o největší mobilizaci dobrovolníků za poslední desetiletí. O olympiádu
v roce 2012 je velký zájem, na webu se nám hlásí už 300 tisíc lidí.“
Jak moc ovlivnila přípravu Her finanční krize?
„Musíme být velmi obezřetní. Měli jsme velké štěstí, že se podíl veřejného sektoru na financování Her stanovil předtím, než krize udeřila.
Dvě třetiny veřejných peněz jsou již využity. Zároveň úspěšně získáváme peníze ze soukromého sektoru. Moc dobře si však od prvního
dne uvědomujeme, že ať se jedná o finance z televizních práv, prodeje
vstupenek, od vlády či soukromé prostředky, musíme být velmi účelní
a vždy pečlivě zvažovat, kam a jak budeme investovat.“

LOH 2012 v číslech a datech
2011 – Dokončení sportovišť, začátek zkušebního provozu
Březen 2011 – Vstupenky v prodeji
Květen 2012 – Začátek cesty olympijské pochodně
27. července 2012 – Začátek Her XXX. olympiády
12. července 2012 – Slavnostní zakončení
10 000 000 vstupenek (8 milionů na LOH, 2 miliony
na paralympijské Hry) v prodeji od března 2011
75 procent vstupenek bude k dispozici fanouškům
v přímém prodeji.
70 000 dobrovolníků při Hrách
4 000 nových stromů vysazených v Olympijském parku
557 kilometrů na nejvzdálenější olympijské sportoviště
od Londýna – fotbalový stadion v Glasgow
4 400 000 dětí po celém světě zapojených do vzdělávacího
olympijského programu

Český dům se na londýnské olympiádě
otevře veřejnosti
Český olympijský výbor
(ČOV ) chystá
u příležitosti Her
XXX. olympiády
unikátní projekt
s pracovním
názvem „Česká
olympijská sezóna“. V Londýně se veřejnosti
otevře pavilón, Místopředseda ČOV Jiří Kejval.
který pojme až 5 tisíc osob. „Chceme spojit
svět sportu a kultury a přiblížit Hry Čechům
a Česko zahraničním návštěvníkům,“ říká Jiří
Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku
a marketing.
„Kdo nebude mít lístek na olympijské hry,
může fandit v Českém domě,“ říká Kejval.
Prostory Business Design Centre blízko centra Londýna umožní zájemcům zažít pravou
olympijskou atmosféru, i když se nedostanou
přímo do hlediště olympijských stadionů.
Foto: Václav Mudra

Financování
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Příjmení, jméno
SOTÁKOVÁ Jana
ŘEHOUNKOVÁ Nikola
MAZGAL JaromÍr
SEDLÁK Václav
HONKA Ondřej
PUMR Jaromír
STROMŠÍK Zdeněk
PURMAN Tomáš
KRÁL Dušan
BRHELOVÁ Radka
MERVÍNSKÁ Gabriela
VACKOVÁ Michaela
VOJTKOVÁ Michaela
KAPITULČIN Petr
CHVAL Jakub
ŠIMÁK Marek
LASÁK Matěj
VESELÝ Daniel
HLADÍK Jakub
KALAŠOVÁ Karolína
HENKE Svatopluk
ZÁSTĚROVÁ Pavlína
PRSKAVEC Jiří
EICHLER Ivo
HAJDUK František
HAJDUK Milan
ZÁVADOVÁ Barbora
ELHENICKÁ Martina
PALATKA Ondřej
HARTMANN Vítězslav
JONÁKOVÁ Šárka
VOGNAROVÁ Gabriela
DUBOVÝ Jindřich
PLECHÁČ Petr
PUTNA Břetislav
CHOUPENITCH Alexander
NOVOTNÝ Ondřej
PROKEŠ Josef
BAJGER Ondřej
PĚNKAVA Luboš
ALLERTOVÁ Denisa
VESELÝ Jiří 		
TRÁVNÍČEK Ladislav
KOČAŘ Lukáš
KOČAŘ Tomáš
FLEISSNEROVÁ Kristýna
SLAVÍK Martin
VABROUŠEK Michal
LENCOVÁ Alice
BILKO Martin
KAŠPAR Daniel
HEDBÁVNÁ Petra
VYZINOVÁ Anita
PULKRABEK David
ŠVEC Jaroslav

Předseda ČOV
Šéf české mise
Generální sekretář ČOV
Lékař
Masér

JIRÁSEK Milan
HRDINA Jan
HRUBEC Petr
VĚTVIČKA Jaroslav
HERVERT Stanislav

Začínají Olympijské hry mládeže
s českou účastí
Mladí sportovci z 205
zemí světa se sešli v Singapuru na Olympijských
hrách mládeže (Youth
Olympic Games – YOG).
Z České republiky vyráží výprava čítající 60 členů, z toho 38 sportovců,
kteří budou soutěžit
Medailová sada Olympijských her Mládeže.
v 16 sportech.
Šéf české mise Jan Hrdina zdůraznil, že soutěž neklade důraz jen na
sportovní výsledky, ale má především výchovný charakter. „Tady se
nebude srovnávat, kolik která země získala medailí. Je to více festival
než olympijské hry. Jde o to, aby si účastníci zasoutěžili, získali zkušenosti a motivaci do budoucna,“ řekl.
Specialitou těchto her budou soutěže smíšených družstev dívek
a chlapců ve vybraných disciplínách. Na další specifikum narazí i české
basketbalistky, které budou hrát v netradičním formátu tři na tři na půl
hřiště, podobně jako ve streetballu. Navíc je čeká těžká skupina proti Brazílii, Číně a Mali. Ale jejich trenér Petr Kapitulčin věří, že se prosadí taktickou hrou a postoupí alespoň do čtvrtfinále.
Juniorská reprezentantka v MTB cross-country a několikanásobná
medailistka z národních šampionátů Karolína Kalašová se díky účasti seznámí s bikrosem, který je zahrnut do soutěže bikerů. „Nikdy jsem bikros
nejezdila. Mám z toho trochu obavy, ale bude to zajímavá zkušenost,“ těší
se Karolína.
Vedle sportovních soutěží čeká na účastníky více než 50 doprovodných aktivit, jejichž ústředním tématem je olympismus, sociální zodpovědnost, ochrana životního prostředí a rozvoj schopností v průběhu
kariéry. Účastníci budou mít možnost setkat se slavnými sportovci, kteří
budou na hrách působit v úloze tzv. „Role Models“. Lukáš Kočař prozradil,
že si nenechá ujít příležitost vyfotit se s plaveckou hvězdou Michaelem
Phelpsem.
Foto: archiv YOG 2010

Český tým pro YOG 2010
Sport/disciplína
Atletika – 100 m překážek
Atletika – 400 m překážek
Atletika – disk
Atletika – 110 m překážek
Atletika – skok o tyči
Atletika – kladivo
Atletika – 100 m
Atletika – trenér
Atletika – trenér
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal - trenér
Box
Box - trenér
Cyklistika
Cyklistika
Cyklistika
Cyklistika
Cyklistika - trenér
Kanoistika
Kanoistika
Kanoistika - trenér
Lukostřelba
Lukostřelba - trenér
Plavání
Plavání
Plavání
Plavání - trenér
Střelba
Střelba
Střelba
Střelba
Střelba - trenér
Šermování
Šermování
Šermování - trenér
Stolní tenis
Stolní tenis - trenér
Tenis
Tenis
Tenis - trenér
Triatlon
Triatlon - trenér
Veslování
Veslování
Veslování - trenér
Pětiboj
Pětiboj
Pětiboj - trenér
Gymnastika
Gymnastika - trenér
Judo
Judo - trenér

Hvězdní ambasadoři
YOG má slavné zastánce. Oficiálními ambasadory se stali tři olympijští vítězové – hvězdný sprinter Usain Bolt, fenomenální tyčkařka
Jelena Isinbajeva a nepřekonatelný plavec Michael Phelps. Další slavní sportovci budou působit v úloze tzv. „Role Models“. Každý sport tak
bude mít v Singapuru jednoho významného představitele.

Štáb české výpravy

Slavnostní zahájení prvních Olympijských her
mládeže proběhne 14. srpna v symbolickém
čase 20 hodin a 10 minut.
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Foto: www.olympic.org

Sportovní hnutí přijalo
jednotnou strategii pro boj
s neregulérním sázením
Představitelé sportovního hnutí se
pod vedením Mezinárodního olympijského výboru dohodli na sadě doporučení, jejichž cílem je chránit a udržovat
integritu sportu v případech, kdy je
ohrožena ilegálním sázením.
Tato doporučení vyzívají k prevenci,
vzdělávání a poskytování informací, jakož i posilování spolupráce s vládami.
Jednání v Lausanne s cílem zmapovat současné možnosti a úskalí, které
sportovní sázení představuje, se zúčastnili zástupci MOV, mezinárodních
sportovních federací, národních olympijských výborů, zástupci sázkových
společností a veřejní činitelé.

Jacques Rogge

Prezident MOV Jacques Rogge, který
seminář zahajoval, řekl: „Je jasné, že sázení poskytuje sportovním organizacím
obrovské příležitosti díky finančním výhodám, které přináší. Pokud však sázení
vede k manipulaci soutěží, jde o problém,
který ohrožuje integritu sportu. Sázkové
podvody jsou po dopingu bezesporu největší hrozbou pro sport.“
MOV žádá, aby se žádní sportovci,
trenéři, oficiální představitelé i novináři
neangažovali v průběhu Her v sázení
souvisejícím s olympiádou a nepropagovali sázkové společnosti. Etický kodex
MOV rovněž zakazuje sázet na olympijské soutěže členům a zaměstnancům MOV a jakýmkoli akreditovaným
pracovníkům mezinárodních federací
a olympijského organizačního výboru.

TOP program Mezinárodního olympijského výboru se v červenci rozrostl
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) oznámil rozšíření sponzorského portfolia. V programu TOP (The Olympic Partners) od 28. 7. nově figuruje Procter and Gamble, který se stává
celosvětovým partnerem v oblasti „produktů osobní spotřeby a péče o domácnost“. TOP
program se v polovině července rozrostl také o společnost Dow působící v oblasti chemického průmyslu. Dow a Procter and Gamble (P&G) uzavřely s MOV smlouvu do roku 2020.
Do období spadají tři edice letních Her v letech 2012, 2016 a 2020 a dvě Her zimních v letech
2014 a 2018.

Dow

„Společnost Dow podporovala olympijské hnutí po několik let.
Byla také partnerem minulých zimních olympijských her ve Vancouveru. Jsme nadšeni, že se toto partnerství rozšířilo na globální úroveň,“ řekl šéf marketingové komise MOV Gerhard Heiberg. Dow nyní sponzoruje MOV, národní organizační výbory
olympijských her, Národní olympijské výbory, jejich týmy i jednotlivé sportovce.

Procter and Gamble

„Z finanční podpory Procter and Gamble bude těžit olympijské
hnutí, a to včetně samotných sportovců. Globální dosah společnosti a její péče o zákazníka nám pomohou komunikovat olympijské hodnoty po celém světě,“
sdělil Jacques Rogge, předseda MOV.
Gerhard Heiberg dodal: „P&G se stal jedenáctým partnerem v TOP programu v probíhajícím
olympijském cyklu. Do roku 2016 je podepsáno osm partnerů. Do roku 2020 pět. TOP program
se stále vyvíjí a roste. Podpora sponzorů je klíčová pro stabilitu a sílu celého olympijského
hnutí.“

TOP program

Program oficiálního partnerství olympijských her známý pod zkratkou TOP funguje již
25 let. Od roku 1985 poskytuje exkluzivní celosvětová marketingová práva pro zimní i letní olympijské hry. Také díky němu se každý druhý rok může konat největší sportovní slavnost této planety. Příjmy z programu jdou i na rozvoj celosvětového sportu.
Partneři MOV v TOP programu:

Český olympijský výbor eviduje ve svém portfoliu 16 společností. „Olympijský marketingový program je důležitý nejenom pro zajištění účasti sportovců na Hrách. Generuje
především prostředky pro dlouhodobou podporu sportovních svazů i jednotlivců po
dobu celého olympijského cyklu,“ řekl Jiří Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku
a marketing.
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Olympijský den v českých městech

Foto: Václav Mudra st.

Foto: Václav Mudra st.

Ve středu 25. června se po celém světě slavil Olympijský den připomínající založení Mezinárodního olympijského výboru.
Jednou z hlavních aktivit byly běžecké závody – zapojila se i Česká republika. Startovalo se v patnácti městech.
Jako před rokem, také letos se v Česku zúčastnily tisícovky rekreačních i profesionálních běžců. Tradičně silná účast byla
v Ostravě, kde se běhalo dokonce celý týden. V Praze na Strahově odstartoval závod předseda Českého olympijského výboru
Milan Jirásek.
Olympijský den se poprvé slavil v roce 1948 a připomíná vlastně zrození moderních olympijských her 23. června 1894
v pařížské Sorbonně.

Partnerem olympijského dne je společnost McDonald’s, a tak na akci ne-

V Praze startovali běžci od stadionu Přátelství.

mohl chybět známý klaun Ronald McDonald.

Výstava SPORT FOTO 2010 slavnostně zahájena

Foto: Vladimír Žurek

Foto: Václav Mudra st.

Již devátý ročník fotografické výstavy SPORT FOTO 2010, pořádané Českým olympijským výborem a Klubem sportovních novinářů, byl zahájen v pondělí 19. července a potrvá až do 22. srpna.
Vystavené fotografie si můžete denně prohlédnout na Staroměstské radnici v Praze.
Výstava SPORT FOTO 2010 prezentuje práce šesti profesionálních fotografů – Michala Beránka, Michala
Červeného, Jiřího Koliše, Herberta Slavíka,
Michala Sváčka a legendy Jiřího Pekárka.
Každý z uvedených
Jiří Pekárek u svých fotografií.
autorů v rámci výstavy prezentuje velkoformátové fotografie z významných sportovních událostí, a to
včetně nezapomenutelných snímků ze zimních olympijských her v kanadském
Vancouveru.
Součástí výstavy Sport Foto 2010 jsou i vítězné snímky amatérské fotografické soutěže Sport Amatér Foto 2010, která se pravidelně pořádá od roku 2003.
Celkovým vítězem tohoto ročníku se stal Vladimír Žurek z Opavy.

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU | 4/2010, srpen

7 České olympijské dění

Městské hry 4. olympiády dětí a mládeže
v Kutné Hoře proběhly úspěšně
Foto: archiv

V druhé polovině června se stala kutnohorská sportoviště svědkem
sportovních klání dětí 3. – 9. ročníku v rámci „Městských her 4. Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře“. Hry, nad kterými převzal záštitu Český olympijský výbor, uspořádal Městský úřad Kutná Hora ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů.
Okolo 600 mladých sportovců ze 4 základních škol a 2 víceletých gymnázií změřilo své síly v deseti sportovních odvětvích:
atletice, basketbalu, cyklistice, florbalu, fotbalu, plavání, stolním tenise, šplhu, vybíjené a nově také v miniházené. Bylo rozdáno 125 sad medailí.

Letní ODM v Olomouci odpočítává rok do startu
V Olomouckém kraji se uskuteční 21. – 26. června 2011 Hry V. letní olympiády dětí a mládeže. Olympijskými městy budou
Olomouc a Prostějov. Mladí sportovci se utkají v devatenácti sportovních disciplínách, dále se také počítá se třemi disciplínami
pro hendikepované.

Pořadatelem zimní ODM 2012 Moravskoslezský kraj
Během června 2010 bylo uzavřeno výběrové řízení na pořadatele Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, do kterého
se přihlásil Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Výkonný výbor Českého olympijského výboru na svém zasedání
23. 6. v hlasování vybral jako pořadatele her Moravskoslezský kraj, a tak se na přelomu ledna a února 2012 můžeme těšit na
hry, které budou hostit města Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm nebo Bílá.

EYOWF 2011 podpoří české sportovní hvězdy, a jeho
zahájení se zúčastní i Jacques Rogge
Slavnostního zahájení 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF)
2011 se v liberecké Tipsport areně zúčastní prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. Jubilejní, 10. EYOWF v Libereckém kraji se uskuteční ve dnech 12. – 19.
února 2011.

Zemřel don Quijote českého rychlobruslení
Jiří Schöppe

Rozhodčí komise ČOV potvrdila zákaz činnosti
pro Patrika Krywulta

Foto: archiv

Československý reprezentant v rychlobruslení, trenér, rozhodčí a budovatel jediného regulérního oválu s přírodním ledem pro klasické rychlobruslení Jiří Schöppe zemřel 27. 7. 2010 v Novém Městě na Moravě ve věku
77 let.

Rozhodčí komise Českého olympijského výboru jako odvolací orgán
zamítla odvolání Patrika Krywulta, juniorského reprezentanta ve vzpírání,
a potvrdila rozhodnutí Disciplinární komise a Výkonné rady Českého svazu vzpírání, kterými byl Patrikovi Krywultovi uložen
zákaz činnosti na 2 roky za pozitivní dopingový nález.
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8 Kalendárium
Český klub fair play: Kongres Evropského hnutí fair play
22. – 31. 10. 2010, Praha
Praha bude hostit 16. kongres Evropského hnutí fair play, nad kterým převzala patronát asociace Evropských
olympijských výborů.

Katedra psychologie FF UK v Praze: Psychologie sportu v praxi
aneb cesty ke sportovnímu úspěchu
26. – 27. 11. 2010, Praha, Celetná 20
Výměna zkušeností a znalostí, které přispívají k efektivní práci sportovního psychologa se sportovci a trenéry.
V případě zájmu o vystoupení na konferenci pište na veronika.balakova@seznam.cz.

Český olympijský výbor ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů
pořádá výstavu pod záštitou primátora města Prahy.

Partner výstavy:

VÝSTAVA SPORT FOTO 2010

letos vystavují: Michal Beránek, Michal Červený, Jiří Koliš, Herbert Slavík, Michal Sváček a legenda Jiří Pekárek

19. 7. – 22. 8. 2010

Staroměstská radnice, Praha
Oﬁciální partneři

Generální partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři
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