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Praha ve znamení fair play
Už zanedlouho se
Praha stane evropským
centrem fair play. Ve
dnech 28. a 29. října se
totiž v pražském hotelu
Intercontinental uskuteční již šestnáctý Evropský kongres fair play. Jeho
tématem bude tentokrát „Výchova k fair play ve škole
– všichni jsme zodpovědní“.
Podle dostupných podkladů se totiž zdá, že přístup dětí
k fair play je dost ožehavým problémem. „Udělali jsme si
výzkum na školách a zjistili jsme, že školáky otázka fair play
příliš netrápí a nepovažují ji za něco, čemu by měli věnovat
velkou pozornost,“ upozorňuje na klíčový problém současnosti Květa Pecková, předsedkyně Českého klubu fair play,
který je pořadatelem celého kongresu.
Zúčastní se ho více než sto hostů z 25 evropských zemí.
Mezi nimi budou i osobnosti z veřejného života. „Velice si
vážíme toho, že účast na zahajovacím dni přislíbil například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš,“

podotkla Pecková. „V otázce aplikace teoretických poznatků do praxe spoléháme právě na MŠMT. Závěry
spojené s řešením problematiky fair play při výchově
dětí je nutné vtělit do celkové koncepce, kterou zaštítí
právě ministerstvo a dodá jí váhu.“
Více na straně 2.

Květa Pecková, předsedkyně Českého klubu fair play

Olympionici zavzpomínali na OH 1960

Už půlstoletí uplynulo od zimních a letních olympijských her ve Squaw Valley a v Římě. Poslední zářijový
den na ně na půdě České televize na Kavčích horách
zavzpomínalo třicet českých a slovenských sportovců, kteří se jich zúčastnili. Setkání olympioniků organizoval Český olympijský výbor.

Na letních hrách v Římě reprezentovalo Československo sto dvacet atletů, kteří z italské metropole přivezli
osm cenných kovů, z toho tři zlata. Na zimních hrách ve
Squaw Valley byla československá výprava skromnější,
kromě hokejistů už jen dva lyžaři a krasobruslaři, nicméně potěšila jednou bronzovou medailí. Řada medailistů
půl století starých Her na setkání nechyběla.
„Byla jsem hrozně pyšná na to, že jsem olympioničkou,“ usmála se při vzpomínce na svou premiéru pod
pěti kruhy Věra Čáslavská. Gymnastické soutěže v Římě
probíhaly ve slavných Karakalových lázních. Snoubilo se
tam moderní pojetí Her s antikou, což bylo nádherné. Ze
sportovního hlediska ji uhranuli Japonci. „Fascinovaly
mě jejich kočičí pohyby. Pro mě tehdy nepochopitelné.
Například od Takashiho Ona jsem převzala některé prvky na bradla, třeba dvojný obrat,“ popsala Čáslavská.
Více na straně 9.

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU | 5/2010, říjen

2 Evropský kongres fair play v Praze

Květa Pecková:
Děti se musí fair play učit

16. EVROPSKÝ KONGRES FAIR PLAY
Praha 28. – 29. října 2010
Výchova k fair play ve škole – všichni jsme zodpovědní

Šestnáctý Evropský kongres fair play proběhne ve dnech 28. a 29.
října v pražském hotelu Intercontinental. Přijedou hosté z 25 zemí.
Letošní ročník bude zaměřen na prosazování zásad fair play při výchově mládeže a na roli, jakou v tomto směru sehrává škola. Podle
šéfky Českého klubu fair play Květy Peckové je to totiž poměrně
palčivý problém.
Letošní ročník Evropského kongresu fair play má v podtitulu
„Výchova k fair play ve škole – všichni jsme zodpovědní“. Jak se
téma zrodilo?
„Já jsem kantorka a v předsednictvu Českého výboru fair play je
nás víc s pedagogickými zkušenostmi, takže víme, že otázka fair play
je při výchově dětí klíčový pojem pro jejich celkový rozvoj. Školní
prostředí máme dobře zmapované a tento problém nás poměrně
dost trápí.“
Co vás konkrétně trápí?
„Vypracovali jsme výzkum mezi dětmi z prvního a druhého stupně
základních škol na téma, co pro ně fair play znamená a jak jej vnímají.
Z toho budeme vycházet.“
Co váš výzkum zjistil?
„Nyní trochu předjímám, protože s výsledky vystoupí na kongresu
Martin Doktor, který výzkum zpracovával. Ale klíčová zpráva, která
z výzkumu vychází a kterou víme už nyní, je, že školní děti otázka fair
play příliš netrápí a nepovažují ji za něco, čemu by měly věnovat příliš
velkou pozornost.“
A jak dokážete, aby se slova skutečně proměnila v činy?

Foto: Václav Mudra

„Mezi pozvanými je několik klíčových českých institucí, které vychovávají budoucí učitele – zástupci FTVS nebo pedagogických fakult. Právě tito lidé budou klíčoví pro to, aby se nám podařilo dostat program
fair play do praxe. Pokud kantor nedokáže použít poznatky v praxi,
jsou všechny teorie
a metodické příručky
zcela k ničemu. Takže
pokud to
shrnu, na
kongresu
popíšeme
současnou
situaci a budeme disPrezident Evropského hnutí fair play Carlos Gonçalves bude letos kongres
kutovat, jak zahajovat. V roce 2009 předal ocenění EFPM Miroslavu Podborskému, česse dá řešit.“ kému reprezentantovi v kvadriatlonu.

28. 10. 2010
J. Pelikán:		
J. Kutková:		

9:00 hodin:
Fair play – integrální součást života a výchovy člověka
Sportuj, hraj a povzbuzuj čestně!

J. Kamuthy:		
		
K. Ráczová-Lokšová:
J. Boháč:		
V. Süss: 		
M. Bednář:		
M. Pěkný:		
		

Krátká sdělení
Fair play – z jiného úhlu pohledu, Společnost fair play
– spravedlivá společnost
Všichni tvoříme jeden tým
Fair play ve společnosti a ve sportu
Fair play a výchova mladých sportovců
Výchova svědomí(m) nebo„Conscientia mille testes“
Hodnotová orientace mládeže jako základ výchovy
pro fair play?

14:30 hodin:
R. Naul:		 Výchova k hodnotám ve školách z perspektivy
		 vzdělávacích programů
M. Doktor, K. Pecková, J. Hegyes, J. Krauskopf: Vnímání principů fair play
		 českou mládeží
G. Diderich:		
N. Riegertová:		
R. Jásek:		
P. Hladík:		
K. De Martelaer:		
V. Novotná, J. Černá:

Krátká sdělení
Výchova žáků ve věku 12 až 14 let na sportovních školách
Užívání pravidel fair play ve výuce na základních školách
Výchova k fair play – víc než jen hra podle pravidel
Holické školní olympiády a fair play
Mezinárodní středisko Etika ve sportu
Aspekty fair play v gymnastických programech

A. Pollak:		
		
A.Sekot:		
		

9:00 hodin:
Rasismus, etnická diskriminace a vyloučení přistěhovalců
a menšin ve sportu v EU
Fair play ve světle problémů současného sportu
– sociologický pohled

M. Němec:		
		
P. Jansa, K. Kovář:		
V. Hošek, M. Frabša:
P. Harsa:		
		
J. Daras:		
J. Votík:		

Krátká sdělení
Axiologická struktura etického principu fair play
v prostředí sportu
Fair play v pedagogice sportu
Fair play v tréninkových a klientských sportovních situacích
Vliv osobnostně-motivačních faktorů trenéra při výchově
sportovců v duchu zásad fair play
Pohled na fotbal zevnitř
Fotbal a fair play

29. 10.

14:30 hodin
A.Rychtecký, J. Dovalil:Výchova k fair play jako součást olympijského
		 vzdělávání na sportovních univerzitách
P. Belšan:		
		
Z. Zukowska:		
		
A. Rajajärvi:		
A. Dlabačová:		

Krátká sdělení
Nové formy motivace k akceptaci principů fair play
v současném sportu
Fair play jako výchovná hodnota ve sportu a morální
vlohy mentora
Představení TUL
Pierre de Coubertin a fair play
16:15 hodin

Panelová diskuze
17:00 hodin
Zakončení kongresu
Máte zájem kongres navštívit? Pište na efpm2010@czecholympic.cz.
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3 LOH 2012 v Londýně

Jelikož Londýn je pro české fanoušky skvěle
dostupný, chce Český olympijský výbor umožnit co nejvíce tuzemským příznivcům, aby si
mohli zakoupit vstupenku. „Český olympijský
výbor vyjednává o výrazném zvýšení kvóty
pro Českou republiku oproti minulým olympiádám,“ uvedl místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Jiří Kejval. „Podrobnější
informace budeme vědět na počátku příštího
roku,“ doplnil. Lístky budou v Česku distribuovat autorizovaní prodejci.
Kolik budou vstupenky na olympijské
sporty stát? Cenové rozpětí je velké, začínají
na dvaceti librách. Za tuto cenu například
koupíte nejlevnější vstupenku na atletické
rozběhy, zatímco nejdražší na finálové boje
bude stát 725 liber.
Ceny na maraton budou od 20 do 50 liber,
finále mužského turnaje v basketbalu vyjde na
425 liber (ženského o sto méně). Finále divoké
vody uvidíte v cenovém rozpětí 35 – 150 liber,
boj o zlato na fotbalovém turnaji za 40 – 185
liber. Střelba, která Česku přináší často medailovou radost, patří k nejlevnějším olympijským
sportům: jednotná cena na finále je 40 liber.
Naopak suverénně nejdražší lístky budou
na oba ceremoniály. Na zahajovací budou
nejdražší v historii, a to v cenových relacích 150
– 995 – 1600 a symbolicky 2012 liber, na závěrečný pak za 150 – 655 – 995 a 1500 liber.

Příprava na Londýn 2012 směřuje
do ostrého finiše
Už jen necelé dva roky zbývají do chvíle, kdy Londýn přivítá sportovce z celého světa na letních olympijských hrách.
Přípravy proto jdou proto do závěrečného finiše. Dva roky
jsou sice ještě relativně dlouhá doba, ale olympijská atmosféra v britské metropoli se stupňuje den ode dne.
Vysoká hra na britském velvyslanectví
A to nejen přímo v dějišti Her. Olympijská atmosféra dolehla také do Prahy. Na půdě britského velvyslanectví v Praze se poslední srpnový den strhl velký boj – naštěstí jen sportovní. Velvyslankyně Spojeného království Sian MacLeod se utkala ve stolním tenise s Michaelem Žantovským, svým protějškem z Londýna. Exhibice byla součástí oslav dvou let do zahájení Her.
Olympijské mince v Praze
Dva dny po pingpongové exhibici se v Praze objevila unikátní kolekce stříbrných mincí vytvořených Britskou královskou mincovnou pro olympijské hry v Londýně. Kolekci
představili velvyslankyně MacLeod a šéf ČOV Milan Jirásek. Kolekce Tváře Velké Británie
se skládá z 18 stříbrných mincí, nominální hodnota je pět liber. Každá mince bude vyražena v 95 tisících kusech, které jsou ke koupi po celém světě včetně České republiky.
Londýn nabírá 70 tisíc dobrovolníků
Organizační výbor Her spustil největší nábor dobrovolníků v poválečných dějinách Velké
Británie. Pro organizaci olympijských a paralympijských her je potřeba 70 tisíc dobrovolníků. Přihlášky začali zájemci posílat v půlce září. „Hledáme do týmu lidi se stejným zápalem
pro hru, jaký mají sportovci, se schopností soustředit se a pracovat pod tlakem,“ řekl předseda organizačního výboru Sebastian Coe. Zájem o práci dobrovolníka je prý obrovský.
Foster dláždil olympijský bazén
První z 850 tisíc dlaždiček nového plaveckého stadionu už jsou na svém místě. Roli „dělníka“ s radostí přijal bývalý světový rekordman a jeden z nejlepších britských plavců Mark
Foster. „Je to skvělý pocit stát na místě, kde budou za dva roky sportovci závodit o medaile
a lámat světové rekordy,“ řekl Foster, který startoval na olympiádě ještě v roce 2008.
Květinový koberec prověřil Bolt
Chrpy, měsíčky, vlčí máky a další
luční kvítí rozkvetly v blízkosti londýnského Olympijského stadionu.
Barevná louka dělící stadion od břehu řeky je první z plánovaných květinových porostů, které ve finále pokryjí plochu deseti fotbalových hřišť.
Květiny jsou namíchány a vysety tak,
aby se v plném květu ukázaly při zahájení Her. Zkontroloval to i sprinter
Usain Bolt.
A česká inspekční cesta…

Foto: LOGOC

Foto: london2012.com

Vstupenky v prodeji
v příštím roce
Bezmála devět milionů vstupenek na letní
hry 2012 bude v prodeji v průběhu příštího roku.
Český olympijský výbor doufá, že pro tuzemské
fanoušky získá nejvyšší kvótu v historii.
Vedle 8,8 milionu vstupenek na olympijské
hry vstoupí do prodeje také dva miliony lístků
na navazující paralympijské hry. Oznámil to
organizační výbor londýnských letních her,
který zároveň zveřejnil i ceny vstupenek.

Nejrychlejší muž světa Usain Bolt před Olympijským stadionem
v Londýně.

I Češi ladí formu, a to nejenom sportovní. Ve dnech 9. a 10. listopadu navštíví organizační výbor LOCOG česká delegace. Na
programu bude mimo jiné jednání o vstupenkách a zázemí pro české fanoušky.
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4 Olympijské hry mládeže – Singapur 2010

Mladí Češi přivezli ze Singapuru sedm medailí!

Foto: SYOCOG

Sedm medailí, z toho dvě zlaté, přivezli mladí čeští sportovci z premiérového ročníku Olympijských her
mládeže (YOG), které v srpnu hostil Singapur. Česká výprava čítala 38 sportovců. Her se zúčastnilo 3 600
sportovců z 205 zemí a regionů, medaile získalo 93 z nich. Další letní Hry uspořádá za čtyři roky čínský
Nanjing.
Zlato vybojoval po boku Brita Goldinga tenista Jiří Veselý
ve finále čtyřhry, druhou zlatou medaili získal judista David
Pulkrábek. Gabriela Vognarová skončila druhá ve střelbě
vzduchovkou na deset metrů, stejnou medaili vybojovala
kanoistka Pavlína Zástěrová ve slalomu. Ve stejné disciplíně
uspěl Jiří Prskavec, který přivezl bronz. Medaili téhož kovu
získali také plavkyně Barbora Závadová v polohovém závodě na 200 metrů a diskař Jaromír Mazgal. V nemedailových
disciplínách skončili na druhém resp. třetím místě veslaři
Kristýna Fleissnerová a Martin Slavík.

„Myslím, že naše účast předčila očekávání. S ohledem na věk
účastníků se velmi těžko dalo dopředu tipovat, jak v soutěžích
dopadneme. Před zahájením jsme opatrně uváděli jména Jiří Veselý, Jaromír Mazgal, Jiří Prskavec. Pokud si vzpomínám, nikdo nepočítal s plavkyní Závadovou či judistou Pulkrábkem. Basketbalistky byly také určitou loterií, moc
záleželo na vylosování ve skupině, na aklimatizaci a herní pohodě,“ zhodnotil účast šéf české mise Jan Hrdina.
Singapurské hry byly první olympijskou
událostí, která pořádala soutěže mezi
smíšenými týmy mužů a žen a sportovci
různých národností. Některé sporty se tu
představily v inovované podobě, jako třeba basketbal tříčlenných týmů na jeden
koš nebo cyklistický závod smíšených
družstev kombinující horská kola, časovku, silnici a bikros.

Foto: SYOCOG

Premiéra smíšených národních týmů

Formát čtyř disciplín a spojené kategorie
chlapců a dívek však podle generálního se- Slavnostní zakončení Olympijských her mládeže
kretáře Českého olympijského výboru Petra Hrubce nebyl šťastným řešením. „Karolína Kalašová je vynikající mountain bikerka i časovkářka. Na OH by se jí houpaly na krku dvě medaile. Myslím, že Mezinárodní cyklistická federace
i MOV si nyní drbou hlavu a věřím, že příště budou na YOG oddělené disciplíny.“
Pochvalu naopak sklidil doprovodný program, který měl především výchovný aspekt. „My jsme k tomu byli zprvu
skeptičtí. Nedovedli jsme si představit, jaký budou mít mladí sportovci zájem o olympijské ideály, hodnoty a rozdílnou kulturu. Praxe však
předčila očekávání. U stánků
Kompletní výsledky české výpravy na Olympijských hrách mládeže
z různých zemí i na náměstí ve
vesnici to neustále žilo, mladí
najdete na webu ČOV na adrese
se účastnili soutěží a sbírali
www.olympic.cz/public/img/yog-vysledky.pdf
body. Byl jsem moc rád, že se
Češi neztratili,“ řekl Hrubec.
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5 Olympijské hry mládeže – Singapur 2010
Česká medailová radost

„Tvrdě jsme trénovali, byl jsem dobře připravený. Kdo se
v mých letech dostane na olympiádu. Jsem za to strašně vděčný. Jsem rád, že jsem přivezl medaili.“ prohlásil David Pulkrábek,
zlatý judista.
„Ve finále jsme narazili na ruský pár Baluda-Birjukov, s nimiž
jsem předtím třikrát prohrál. S výhrou jsem proto ve finále moc
nepočítal. Ale s ohledem na to, že jsme s Britem Oliverem Goldingem hráli neskutečný tenis, výhru jsme si zasloužili,“ těšilo Jirku
Veselého, vítěze v deblu.
„Překvapilo mě pojetí Her, vše bylo veliké a profesionální. Diváci skvěle fandili, i díky nim jsem získal medaili,“ podotkl bronzový
kanoista Jiří Prskavec.

Gabriela Vognarová

Olympiáda v duchu Coubertina

Dobrodružné hry na ostrově, stavba voru, žonglování nebo
malování na obličej. I takovou tvář měly Olympijské hry mládeže v Singapuru. Vedle tradičních olympijských disciplín připravili
organizátoři pro soutěžící desítky aktivit, které měly bavit, ale
i vzdělávat. „Je to spíše festival mládeže než čistě sport. Říkám
tomu Coubertin v praxi. Důraz je kladený i na výchovu, vzdělávání, fair play, boj proti dopingu,“ řekl šéf české mise Jan Hrdina.
Všechny aktivity vyházely z pěti základních témat: olympismus, rozvoj dovedností, sociální odpovědnost, zdravý životní
styl a umění projevu. Týmovou spolupráci si mladí sportovci vyzkoušeli v rámci jednodenního programu na ostrově, kde ve skupinách překonávali nejrůznější překážky za asistence školených
instruktorů.

Jiří Prskavec

Zájem o Hry byl obrovský

Zájem o sledování Olympijských her mládeže byl po celém
světě obrovský. Více než 160 mediálních institucí získalo práva
na vysílání přímo ze Singapuru. Videa ze soutěží na olympijském
portálu YouTube zaznamenaly přes pět milionů návštěv, hojně
sledovaná byla událost také na Facebooku, stránky Singapore
2010 a Youth Olympic Games získaly přes 100 tisíc fanoušků.
Počet zobrazených stránek webu Olympic.org překročil během
srpna dva miliony a přes milion návštěv zaznamenal olympijský
web od začátku Her.

David Pulkrábek

V zimě 2012 do Innsbrucku!

Celkem 63 závodů v sedmi sportech čeká na mladé účastníky
prvních Zimních olympijských her mládeže, které se uskuteční
ve dnech 13. až 22. ledna 2012 v atraktivní lokalitě rakouského
Innsbrucku. Tedy skvělá možnost pro české fanoušky vidět mladé reprezentanty naživo v akci! Mezinárodní olympijský výbor
počítá s účastí až 1058 sportovců ve věku od 14 do 18 let. Soutěžit se bude v sedmi tradičních sportech (biatlon, boby, curling,
lední hokej, saně, bruslařské sporty, lyžování). Do závodů se zapojí i smíšené týmy dívek a chlapců.

Tenista Jiří Veselý

Barbora Závadová
Foto: SYOCOG a Petr Hrubec
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6 Budoucí OH / Sociální sítě

Rio má už rok příprav za sebou

Zdroj: www.rio2016.org.br

V sobotu 2. října uplynul přesně jeden rok od chvíle, kdy MOV rozhodl, že letní olympijské hry 2016 bude hostit Rio
de Janeiro. Do vzplanutí olympijského ohně v Brazílii sice ještě schází více než dva tisíce dní, ale za uplynulý rok už
jihoameričtí pořadatelé udělali pořádný kus práce.
Okamžitě po vítězství v kandidátském boji vznikl organizační výbor Her, který se stal řídícím orgánem jakýchkoliv
dalších přípravných činností. Zároveň započala intenzivní
komunikace s MOV, Brazilci se zúčastnili například vyhodnocování ZOH 2010 ve Vancouveru, na nichž už byli v roli pozorovatelů. Kromě dalších činností také v Riu poprvé přivítali
koordinační komisi MOV, která dohlíží na plnění plánů při
přípravách olympiád.
K výraznému posunu došlo také na konkrétních místech
přímo v brazilském městě. Byly například zahájeny práce na
rozšíření linek metra, které souvisely s úspěšnou kandidaturou, stejně jako potvrzení výstavby všech sportovišť. „Rio
začalo velmi dobře, olympijský projekt je obrovský, takže je
důležité, že se tady vůbec neplýtvá časem,“ řekla šéfka koorVizualizace olympijské vesnice
dinační komise MOV Nawal El Moutawakel.
Hry v Riu se budou konat od 5. do 21. srpna 2016. Při volbě hostitelského města zdolalo Rio ve finálovém hlasování Madrid v poměru 66:32 hlasů.

Olympiáda na sociálních sítích
Olympiáda pronikla na sociální sítě. Ať se jedná o Hry ve Vancouveru, připravované LOH v Londýně, Olympijské hry mládeže v Singapuru,
fanoušci se s pěti kruhy potkávají na Facebooku, Twitteru či YouTube.
K mání jsou videa, fotky, krátké komentáře. A samozřejmě obousměrná
komunikace s fanoušky. Zkuste malou ochutnávku:

Olympijský videohub

Nechte se pohltit neopakovatelnou atmosférou. Nahlédněte pod
pokličku příprav olympijských her v Londýně, Rio de Janeiru, Soči…
Anebo si připomeňte ty minulé – ve Vancouveru, Turíně, Pekingu. Vše
najdete na skvěle zásobeném videorozcestníku na YouTube. Nechybí
samozřejmě Češi – fanoušci i sportovci. www.youtube.com/olympic

Facebook Mezinárodního olympijského výboru

Stránka má jednoduchá název – Olympijské hry. A má už necelé dva miliony fanoušků. Dozvíte se novinky i „stařenky“ z olympijského hnutí – fotky sportovců, diváků, archivní snímky, zprávy z příprav budoucích Her. A samozřejmě nekončící virtuální diskuze
a setkání fanoušků z celého světa.
www.facebook.com/olympicgames

Facebook LOH 2012

Na Facebooku komunikují i organizátoři londýnských Her. Zatím nasbírali sto tisíc příznivců. Fanoušky zásobují čerstvými novinkami z příprav. Podíváte se na záběry z webkamer, dočtete se o nejnovějších stavebních úpravách. Rychle, stručně, pravidelně.

Na Facebooku i Český olympijský tým

Pokud si nechcete nechat uniknout novinky a zajímavosti z českého olympijského světa a máte zájem potkat další české fanoušky,
přihlaste se ke stránce ČOT – www.facebook.com/pages/Czech-Olympic-Team/120666316500.

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU | 5/2010, říjen

7 České olympijské dění

Věra Čáslavská se vrátila do „svého“ Mexika

Foto: Deutsches Bundesarchiv

Sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská se v září vrátila do Mexika, kde v roce 1968 získala čtyři zlata a dvě
stříbra. Na osobní pozvání mexického prezidenta Felipeho Calderóna se zúčastnila oslav 200 let nezávislosti Spojených států mexických.
Popularita naší nejúspěšnější olympioničky je v Mexiku stále mimořádná. Přivítání bylo velkolepé. V hotelu, kde byla ubytovaná, čekal při příjezdu slavnostní špalír. V rámci oficiální programu se setkala i s prezidentským párem. „Byli velmi milí a neformální. Pan prezident je mladý,
ale o olympiádě v osmašedesátém věděl všechno, do nejmenšího detailu,“ podotkla Čáslavská.
„Nezapomněli na mě tady, všichni byli srdeční.“ S čestnou předsedkyní ČOV Věrou Čáslavskou
se v Mexiku telefonicky spojil i světoznámý architekt Pedro Ramírez Vázquez. „To mi udělalo
obrovskou radost, moc si ho vážím,“ zdůraznila.
V doprovodu Věry Čáslavské přicestoval i čtyřčlenný filmový štáb v čele s dokumentaristkou
Olgou Sommerovou. „Připravují o mě životní dokument. Měla jsem točit film ještě za komunismu, dokonce v Hollywoodu, všechno bylo připraveno. Ale musela bych odvolat podpis pod
manifestem Dva tisíce slov. A to jsem odmítla,“ říká Čáslavská.
Čáslavská získala na OH v Mexiku čtyři zlata a dvě stříbra v gymnastických disciplínách. Během slavnostního ceremoniálu při předání medailí protestovala proti okupaci Československa,
když stála se sovětskou závodnicí Larissou Petrikovou na stupních vítězů. Při sovětské hymně
otočila hlavu od soupeřky směrem do země.
Ilustrační foto, Věra Čáslavská uprostřed.

Foto: Pilsner Urquell

Roman Šebrle a Bára Špotáková
byli v Plzni v permanenci
Tři olympijští vítězové se na konci srpna potkali s fanoušky na plzeňském Pilsner
Festu, kde slavnostně otevřeli výstavu SPORT FOTO 2010. Fenomenální střelec
z Mexika Jan Kůrka, Roman Šebrle, zlatý desetibojař z Atén a elitní oštěpařka
Bára Špotáková, která triumfovala před dvěma lety v Pekingu. Výstavu zahájil
předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek. Nechyběli další slavní
medailisté: diskař Imrich Bugár a střelkyně Lenka Marušková.

Sport Foto v Plzni

Sedmé zasedání výkonného výboru ČOV v roce 2010
Na konci září již po sedmé zasedal výkonný výbor ČOV. Místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Jiří Kejval informoval o chystaném projektu k české účasti v Londýně. Český dům bude na rozdíl od minulých Her volně přístupný. ČOV vyjednává i o zvýšení kvóty vstupenek pro naše fanoušky.
Na VV zazněla mimo jiné zpráva o čerpání rozpočtu. Český olympijský výbor hospodaří k 31. 8. v souladu se schváleným
rozpočtem na rok 2010. Oproti předpokladům se na výdajích ušetří 5 milionů korun – menší náklady přinesla česká účast
na Hrách ve Vancouveru i Singapuru. Na podporu přípravy jednotlivých sportovních svazů vyčlenil ČOV letos 49,5 milionů
korun.

2011: Dvě vrcholné sportovní akce pro mládež v ČR
Česko čekají v roce 2011 dvě velké sportovní akce mládeže. V únoru (12. – 19. 2. 2011) proběhne v Liberci Olympijský festival
evropské mládeže. „Vzhledem k tomu, že se koná u nás, maximálně využijeme kvóty pro české sportovce,“ potvrdil František
Dvořák, místopředseda ČOV pro sport. V červnu (21. – 26. 6. 2011) přivítá Olomoucký kraj Hry V. letní olympiády dětí a mládeže
2011. Počítá se až s pěti tisíci účastníky. Informoval o tom Josef Dovalil, místopředseda ČOV pro olympismus.
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8 Olympijské hry 1960 / Kalendárium

Českoslovenští olympionici vzpomínali na Hry 1960
Celkem devět medailí vybojovali českolovenští olympionici
na letních a zimních olympijských hrách v roce 1960. Osm na
letních v Římě a jednu na zimních
ve Squaw Valley. Vzpomínkové setkání sportovců – účastníků
se uskutečnilo na konci září v přímém přenosu České televize.
Na setkání nechyběla legendární Věra Čáslavská, která se v roce
1960 zúčastnila svých prvních Her. „Bylo mi tehdy osmnáct let a byla
jsem hrozně pyšná na to, že jsem olympioničkou,“ usmála se Čáslavská. Boxer Josef Němec, bronzový medailista z Říma
Nemohla nevzpomenout na Evu Bosákovou, která z LOH 1960 přivezla
dvě zlata a která už je v olympijském nebi. „Byla nejen vynikající gymnastkou, ale především výborným člověkem a kamarádkou.“
Zápasník Bohumil Kubát do studia přinesl medaili. Bronzem se před kamerami pochlubil i boxer Josef Němec, na setkání
však chyběl jeho zlatý kolega Bohumil Němeček, který nedávno zemřel. „Byl to výbornej kluk. V Římě Bohouš předvedl taktiku,
kterou nás naučil můj táta,“ podotkl Němec.
Ze zasněženého amerického Squaw Valley přivezli čeští olympionici v roce 1960 jen jednu bronzovou medaili – zajistil ji krasobruslař Karol Divín. Hokejisté skončili čtvrtí. „Tehdy jsme byli poprvé v Americe, předtím nás strašili, že tam snad nebudeme
mít ani co jíst, že na jídlo tam lijí cosi červeného – nějaký kečup... Ale když jsme poprvé přišli do olympijské jídelny, tak tam
bylo strašně moc jídla, i coca coly jsme se napili,“ zasmál se Jozef Golonka.

KALENDÁRIUM

Český klub fair play: Evropský kongres fair play
28. – 29. 10. 2010, Praha
Praha bude hostit již šestnáctý ročník Evropského kongresu fair play, nad kterým převzala patronát asociace Evropských olympijských výborů. Téma kongresu je „ Výchova k fair play ve školách - všichni jsme zodpovědní“. Přihlášeno je 25 evropských delegací. Více na stranách 1a 2.

Český klub olympioniků: Výroční zasedání Severomoravského regionálního
klubu olympioniků
5. 11. 2010 Ostrava

Český klub olympioniků: Výroční zasedání Českého klubu olympioniků
5. 11. 2010 Praha
Masarykova kolej ČVUT přivítá ve 14 hodin výroční zasedání Českého klubu olympioniků.

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.

Český klub olympioniků: Vánoční setkání
10. 12. 2010 Praha
Členové Českého klubu olympioniků a držitelé olympijských medailí se před vánočními
svátky sejdou na Masarykově koleji ČVUT.
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