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Benešovská 6, 101 00 Praha 10
tel: 271 730 622, 271 732 326, 271 734 734
fax: 271 731 318, e-mail: info@olympic.cz
www.zijemelondynem.cz , www.facebook.com/olympijskytym

„Monty Python“ John Cleese zve Čechy do Londýna! 

Fenomenální úspěch 
českých sportovců  
na EYOF 2011 v Trabzonu

Český a anglický humor mají mnoho společného. To byl je-
den z předpokladů, proč slovo dalo slovo a slavný herec John 
Cleese, člen komediální skupiny Monty Python, natočil pro 
Český olympijský výbor deset upoutávek, kterými zve naše 
fanoušky na olympijské hry do Londýna v roce 2012. K vidění 
budou od října exkluzivně na obrazovkách ČT. 

John Cleese je pravý anglický gentleman. Navíc někdo, 
kdo si ze sebe dokáže udělat legraci a nebudete se s ním 
nudit. „Přesně takového člověka jsme hledali. Pro kampaň 
se nám podařilo získat opravdovou celebritu a umělce s bo-
hatou minulostí,“ říká předseda ČOV Milan Jirásek. „Jdeme 
netradiční cestou, nechceme žádné ohrané formáty,“ do-
dává. „Setkali jsme se již dříve v Londýně, nápad se mi líbil. 
Umíme si ze sebe udělat legraci,“ podotkl Cleese ke spolu-
práci s českými olympioniky.

       Fotoreportáž z natáčení najdete na stranách 12 a 13.

Fo
to

: V
ác

la
v 

M
ud

ra

Fo
to

: Z
uz

an
a 

Ve
jš

ic
ká

 / 
M

AT
H

ER
Historický triumf, nečekaný úspěch, příslib do budoucnosti. To 
vše zaznívalo po červencovém vystoupení Čechů na Evropském 
olympijském festivalu mládeže v Turecku, odkud přivezli třikrát 
více medailí, než prognózovalo vedení výpravy: celkem devět. 

Atleti získali tři medaile, tenisté tři, judo jednu a plavci dvě. Dvě 
bronzové medaile si přivezl šestnáctiletý sprinter Marek Baka-
lár (100 a 200 metrů, na snímku). „EYOF je výborná zkušenost. 
A můj úspěch také. Zejména na dvoustovce jsem to nečekal.“ 
Zlatem se může pochlubit talentovaný diskař Dominik Košař. 
„Mám obrovskou radost, konkurence byla opravdu veliká a zá-
vod byl těžký,“ poznamenal.

Více na stránce 8.

Olympijské hry v Londýně se rychle blíží! Novinky z příprav pořadatelů i Čes-
kého olympijského týmu.  Strany 2  a 3
Jan Železný podporuje ČT4. Trojnásobný olympijský vítěz přichází s polemikou na 
téma veřejné služby. Strana 10
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LONDÝN 2012

Olympijské hry v Londýně: Největší festival  
sportu se rychle blíží
Ve středu 27. července 2011 to byl přesně rok do doby, než 
v Londýně vzplane olympijský oheň a budou zahájeny 
třicáté novodobé letní hry. A Londýn ohlásil, že přípravy 
jdou do úplného finále.
V Olympijském parku a centrálním Londýně se uskutečnila 
řada akcí v rámci kampaně One Year To Go (Už za rok). Na 
Trafalgarském náměstí začal oficiální odpočet do začátku 
olympiády, slavnostní akce se zúčastnil mimo jiné také šéf 
Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge.

Kruhové medaile s Niké i Temží
Během slavnosti na Trafalgarském náměstí představili 
organizátoři podobu olympijských medailí. Jejich autorem 
je uznávaný umělec David Watkins, jehož design zvítězil ve 
finálovém klání, do kterého se dostalo celkem šest účastníků. 
Jeho návrh klasické kruhové medaile se líbil nejvíc.

Po různých netradičních tvarech bude olympijská opět v kla-
sické, kruhové podobě. Podle Watkinse je to metaforou 
země. Na přední straně cenného kovu je vyobrazena antická 
bohyně vítězství Niké, kterak vystupuje z chrámu Parthenon 
a vydává se směrem k pořadatelskému městu her. Na zadní 
straně je motiv loga her, zakomponovaný do symbolických 
obrazců, které mimo jiné symbolizují řeku Temži, jež protéká 
Londýnem.

Šest miliard do výstavby
Do výstavby areálů olympijských her bylo celkově 
investováno zhruba šest miliard liber (cca 171 miliarda 
korun), uvedl ve zprávě organizační výbor LOCOG. Z tohoto 
objemu získaly 98 procent zakázek britské společnosti. 
Vedle řady dokončených sportovišť, které se už testují 
v ostrém provozu (zhruba 85 procent areálů), byla přesně 
rok před zahájením her slavnostně otevřena také tři další 

významná místa – házenkářská aréna, 
basketbalová aréna a IBC/MPC (hlavní 

tiskové a vysílací středisko).
Londýn očekává, že hry přinesou britskému turistickému 
ruchu dvě miliardy liber (cca 57 miliard korun). Zájem o areály 
je už nyní velký, podle pořadatelů jen Olympijský park do 
konce července navštívilo přes sto tisíc lidí.
Na začátku léta ve Velké Británii začal výběr osmi tisíc 
členů štafety s olympijským ohněm. Jejich jména budou 
známa zkraje příštího roku. Do dobrovolnického programu 
se přihlásilo čtvrt milionu zájemců – sen se ale splní jen  
70 tisícům z nich, tedy zhruba každému čtvrtému.

Obrovský zájem o vstupenky
Pořadatelé si pochvalují obrovský zájem o vstupenky. Před-
prodej vstupenek byl na jaře zahájen také v Česku. Nejpoho-
dlnějším způsobem, jak se dostat do Londýna, jsou cestovní 
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Olympijský stadion v srdci olympijského parku

Aquatics Centre, synchronizované plavání
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balíčky (prodávají au-
torizovaní distributoři 
Čedok, IB Travel a Slan 
Tour). Vstupenky v sa-
mostatném prodeji 
v síti Ticketstream jsou 
prakticky vyprodané. 
„Velkou roli hraje geo-
grafická blízkost Lon-
dýna, který bude poho-
dlně dostupný pro řadu 
českých fanoušků. Zá-
jem o vstupenky to jen 
potvrzuje,“ prohlašuje 

místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku 
a marketing Jiří Kejval. 

ČÍSLA Z LONDÝNA:
•  4 miliardy lidí po celém světě budou sledovat 

slavnostní zahajovací ceremoniál, jehož režiséry se 
už stali Danny Boyle a Stephen Daldry.

•  200 kilometrů kabelů je instalováno v Olympijském 
parku v šestikilometrovém tunelu.

•  Přes 10 hektarů nových ploch zeleně vzniklo při 
výstavbě největšího parku, který v Londýně za 
poslední století vyrostl: zahrnuje mimo jiné 8 km 

říčních toků, 500 000 rostlin a žije v něm na dva 
tisíce čolků.

•  97 procent materiálu z demolic bylo recyklováno 
a použito při výstavbě Olympijského parku.

•  O 40 procent méně vody než podobná zařízení 
spotřebují sportoviště v Olympijském areálu. Ke 
splachování toalet se například používá dešťová voda 
zachycená ze střech.

•  232 tun brambor a 330 tun ovoce a zeleniny se sní 
během her

•  2818 nových bytů vznikne v Olympijské vesnici.

V půlce srpna navštívil britskou metropoli Londýn místopřed-
seda ČOV František Dvořák. „Zúčastnil jsem se tradičního se-
mináře šéfů misí, který se vždy koná rok před hrami,“ upřesnil.
Co se na semináři řešilo?
„Všechno od ubytování, přes sportovně technické, organizační 
a bezpečnostní záležitosti. Dostali jsme komplexní finální infor-
mace, které nyní použijeme pro vyladění našeho vlastního plánu 
příprav.“ 

S informacemi budete dál pracovat jakým způsobem?

„Sestavíme harmonogram akcí a úkolů, potom bude oficiálně 
jmenován štáb a šéf mise a začnou se řešit všechny potřebné zá-
ležitosti, včetně financování a sledování kvalifikačního procesu.“

Prohlédl jste si v Londýně i sportoviště?

„Samozřejmě, sportoviště jsou 
skvěle připravena. Byli jsme se 
na ně podívat hned první dva 
dny našeho pobytu. Viděli jsme 
všechny tři hlavní oblasti, tedy 
centrální Olympijský park, dále 
pak sportoviště u řeky, kterým 
zde říkají river zone, a pak i spor-
toviště, která jsou mimo Londýn.“

Fo
to

: S
aš

a 
Kl

im
en

t

LONDÝN 2012 

Fo
to

: L
O

CO
G

Basketbalová aréna
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František Dvořák: Sportoviště jsou skvěle připravena

Skifař Ondra Synek radí: Všechny informace 
o vstupenkách najdete na www.olympic.cz/
vstupenky.
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KVALIFKACE ČESKÝCH SPORTOVCŮ – LONDÝN 2012

Již 32 jistých míst pro Čechy v Londýně
Do pátku 23. 9. 2011 jednotlivé svazy nahlásily Českému olympijskému 
výboru 32 získaných míst pro olympijské hry v Londýně. Nejvíce pozic zís-
kali kanoisté (11), střelci (9) a veslaři (8).

„Řada sportů, jako například atletika, cyklistika či tenis, ještě 
neplní svoje limity. Dělá nám radost forma atletů, ti se sice 
kvalifikují až od příštího roku, ale podle letošních výsledků by 
jich do Londýna mělo jistou místenku už čtrnáct.“

NA HRY XXX. OLYMPIÁDY V LONDÝNĚ SE LZE 
KVALIFIKOVAT NĚKOLIKA ZPŮSOBY
Sportovci, které sportovní svaz navrhuje k účasti na OH 2012, 
musejí splňovat kvalifikační kritéria stanovená mezinárod-
ní sportovní federací a Mezinárodním olympijským výborem 
(MOV).

V individuálních sportech se sportovec může kvalifikovat pří-
mo na mistrovských soutěžích (ME, MS) nebo na vypsaných 
kvalifikacích mezinárodních sportovních federací. V někte-
rých sportech rozhoduje o jmenovité nominaci redukované 
pořadí v celosvětovém žebříčku (například v tenisu).

Dalším typem je kvalifikace prostřednictvím zisku kvótova-
ných míst (např. ve střelectví), kdy svaz nominuje své nej-
lepší sportovce v počtu shodném s počtem vybojovaných kvót 
v příslušných disciplínách.

Čeští sportovci mohou být také pozváni k účasti na OH 2012 
svojí mezinárodní sportovní federací (například když sportov-
ní svaz nezíská žádné místo v kvalifikačních soutěžích).

Týmové sportovní hry se kvalifikují na OH dle kvalifikačního 
systému příslušného sportu, například úspěšným výsledkem 

na kvalifikačním turnaji nebo prostřednictvím umístění na mi-
strovské soutěži (MS, ME).

ATLETIKA A PLAVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
U atletiky se nestanovují počty nominačních míst. Na zákla-
dě splněných výkonnostních limitů bude Český atletický svaz 
předkládat jmenovité návrhy nominace ČOV.

Výkonnostní limity vycházejí opět z limitů A a B Mezinárodní 
atletické federace (IAAF) a MOV. Jejich úroveň je ustavena 
vzhledem k vývoji výkonnosti v jednotlivých disciplínách bě-
hem posledních let. Podle podmínek MOV mohou startovat 
v každé disciplíně maximálně tři atleti (s výjimkou štafet).

Podmínky a výkonnostní limity pro nominaci českých plavců 
vycházejí ze specifického kvalifikačního systému navržené-
ho Mezinárodní federací plaveckých sportů (FINA) a přijatého 
MOV. Stejně jako u atletiky, i u plavání jsou stanoveny A a B li-
mity. S ohledem na přesně stanovený počet sportovců v pla-
vání (900 osob), vybere FINA závodníky se splněným B limi-
tem, kteří budou pozváni ke startu na OH 2012.

Odhad? Nad 130 sportovců
Česká výprava v Londýně by měla čítat minimálně 130 spor-
tovců. V Londýně se Český olympijský tým bude muset obejít 
bez fotbalové jednadvacítky, která neuspěla na mistrovství 
Evropy v Dánsku.
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Atleti plní limity až od příštího roku, účast Zuzany Hejnové na OH je však vysoce 
pravděpodobná.

Střelkyně Kateřina Emmons již kvótované místo pro svou disciplínu vybojovala.
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KVALIFKACE ČESKÝCH SPORTOVCŮ – LONDÝN 2012

Získaná účastnická místa / splněné limity k 23. 9. 2011
SPORT JMÉNO DISCIPLÍNA PODNIK* DATUM Pozn.

KANOISTIKA rychlostní Davídek, Pavel čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                             rychlostní Souček, Jan čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                             rychlostní Trefil, Lukáš čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                             rychlostní Štěrba, Jan čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                             rychlostní Radoň, Jaroslav deblkanoe, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                             rychlostní Dvořák, Filip deblkanoe, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 2011 Kv. místo

                                    slalom Štěpánek, Ondřej deblkanoe MS Bratislava 10.09.2011 Kv. místo

                                    slalom Volf, Jaroslav deblkanoe MS Bratislava 10.09.2011 Kv. místo

                                    slalom Kudějová, Kateřina k1 MS Bratislava 09.09.2011 Kv. místo

                                    slalom Hradílek, Vavřinec k1 MS Bratislava 11.09.2011 Kv. místo

                                    slalom Ježek, Stanislav c1 MS Bratislava 10.09.2011 Kv. místo

PLAVÁNÍ Pechanová, Jana** dálkové plavání MS Šanghaj (Čína) 18. 7. 2011 A limit

PLAVÁNÍ Chocová, Petra** prsa, 100 m MS Šanghaj (Čína) 25. 7. 2011 A limit

PLAVÁNÍ Micka, Jan*** 1500 m VZ EYOF Trabzon (Tur.) 28. 7. 2001 B limit

PLAVÁNÍ Závadová, Barbora** 400 m PZ MS Šanghaj (Čína) 31. 7. 2011 A limit

STOLNÍ TENIS Vacenovská, Iveta** x MS Rotterdam 16. 5. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Sychra, Jan skeet SP Concepción (Chile) 7. 3. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Marušková, Lenka pistole MS Mnichov 8. 8. 2010 Kv. místo

STŘELECTVÍ Lipták, Jiří trap MS Mnichov 3. 8. 2010 Kv. místo

STŘELECTVÍ Podhráský, Martin rychlopalná pistole SP Sydney 29. 3. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Gach, Jiří trap SP Peking 27.4. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Emmons, Kateřina vzduchová puška SP Mnichov 18.6.2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Sýkorová, Adéla vzduchová puška SP Mnichov 18. 6. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Strnad, Martin rychlopalná pistole ME Bělehrad 10. 8. 2011 Kv. místo

STŘELECTVÍ Tomeček, Jakub skeet ME Bělehrad 12. 8. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Synek, Ondřej skif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Knapková, Miroslava skif MS Bled (Slovinsko) 3. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Jitka dvojskif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Lenka dvojskif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vraštil, Miroslav čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Kopáč, Jiří čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Ondřej čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Jan čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 2011 Kv. místo

* Sportovní podnik, při kterém se sportovec kvalifikoval na LOH 2012 / získal účastnické místo či splnil limit pro svůj sport či disciplínu.
** Jmenovité místo pro daného sportovce.
*** Neznamená automaticky účast na OH! S ohledem na přesně stanovený počet sportovců v plavání
(900 osob), FINA vybere závodníky se splněným „B“ limitem, kteří budou pozváni ke startu na OH 2012.
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6 BUDOUCÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Šest měst se uchází o OH v roce 2020,  
Las Vegas neuspělo

Jména měst, která se ucházejí o pořadatelství letních olympijských her v roce 2020, oznámil 
MOV. Jsou jimi Baku (Ázerbájdžán), Dauhá (Katar), Istanbul (Turecko), Madrid (Španělsko), Řím 
(Itálie) a Tokio (Japonsko).

Uchazeči nyní vstupují do prvního kola dvoukolového výběru. Hostitelské město Her XXXII. olympiády 
vyhlásí Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání v Buenos Aires 7. září 2013.

Národní olympijské výbory měly možnost nahlásit své kandidáty do 1. září. Šest přihlášek splňovalo 
potřebná kritéria, ta z Las Vegas byla neplatná kvůli chybějícímu souhlasu Olympijského výboru Spoje-
ných států amerických (USOC). Ten se totiž nechal už dříve slyšet, že žádné z amerických měst nebude na 
pořádání her kandidovat.

Skupina podnikatelů z Las Vegas se ale přesto domnívala, že je třeba udržet Spojené státy ve hře. Přišla s vlastní nabídkou hostit 
olympiádu ve městě hazardu a zábavního průmyslu, podpory USOC se ovšem nedočkala.

Foto: Thomas Kriese 

OLYMPIJSKÉ RIO OTEVÍRÁ REKREAČNÍ ZÓNU

Pět let před zahájením LOH 2016 otevřelo Rio de Ja-
neiro Athlete‘s Park, oddechovou zónu pro sportovce. 
Slavnostního představení prvního areálu se 5. srpna zú-
častnili nejen zástupci organizačního výboru, ale i spor-
tovců.

„ N e j d ů l e ž i t ě j š í 
je, co hry zanechají 
městu,“ přidává svůj 
názor starosta Ria, 
Eduardo Paes. „A my 
pět let před slavnost-
ním zahájením pře-
dáváme Riu novou 
rekreační zónu.“

Park se nachází 
v bezprostřední blíz-
kosti budoucí olym-

pijské vesnice a rozkládá se na 123 tisících čtverečních me-
trech. Během olympiády i následující paralympiády bude 
sloužit sportovcům a členům výprav, před tím a potom ve-
řejnosti.

 MOV PRODLOUŽIL SPONZORSKOU  
SMLOUVU SE SPOLEČNOSTÍ GE

MOV v létě oznámil, že prodloužil smlouvu 
se společností GE až do roku 2020. Spolupráce tak bude 
pokračovat nejen v Londýně 2012, ale také na hrách 
2014, 2016, 2018 a 2020.

„Jsme potěšeni, že naše spolupráce se prodlužuje,“ řekl 
šéf MOV Jacques Rogge. „Během let, co spolupracujeme, se 

GE stala vitální součástí naší snahy vytvářet udržitelně zod-
povědné olympijské hry,“ dodal. Ve spolupráci s MOV se GE 
zabývá například otázkami spojenými s dopravními, ener-
getickými nebo zdravotnickými technologiemi.

ZOH 2014 V SOČI UVIDÍ NOVÉ DISCIPLÍNY

Slopestyle na snow-
boardu i na lyžích a pa-
ralelní slalom speciál 
na snowboardu, to vše 
v provedení jak mužů, 
tak žen obohatí pro-
gram zimních olympij-
ských her 2014 v Soči. 
Radost má česká vice-
mistryně světa ve slo-
pestyle na snowboar-
du Šárka Pančochová.

O zařazení nových 
disciplín rozhodl Mezi-
národní olympijský vý-
bor na svém zasedání 
v jihoafrickém Durba-
nu. Nejedná se o první 
rozšíření programu ZOH 
2014, už letos v dubnu totiž členové MOV odhlasovali, že 
na hrách v Rusku se objeví také skoky na lyžích žen, saně 
družstev, krasobruslení družstev, smíšená štafeta v biatlonu 
a U-rampa.

Zdroj: www.sochi2014.ru

http://www.sochi2014.ru
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Kampaň Žijeme Londýnem 
pokračuje ve spanilé jízdě

Projekt Českého olympijského výboru s názvem Žijeme Londýnem má za sebou první fázi. V květnu a červnu navštívil třicet měst Čes-
ké republiky a osobně se s ním seznámilo přes 200 tisíc lidí. Po krátké letní pauze vyrazil na přelomu srpna a září mezi fanoušky znovu.

„Do Vánoc máme připravenou obdobnou porci, vydáváme se do dvanácti krajů s celkem třiceti zastávkami,“ říká Jiří Kejval, místo-
předseda Českého olympijského výboru. Do začátku olympiády v Londýně se projekt představí celkem ve 154 českých a moravských 
městech. „Oslovíme až 1,5 milionu fanoušků.“ dodává Kejval.

TŘI PILÍŘE
Projekt, který začal slavnostním večerem 24. května v Brně, má 

několik částí – venkovní výstavu velkoformátových fotografií při-
pomínající slavné okamžiky české sportovní historie, vzdělávací 
program pro školy v celé republice a putování originálního ang-
lického doubledeckeru vybaveného multimediální technikou, je-
hož prostřednictvím získají fanoušci veškeré olympijské informa-
ce a mohou poslat vzkaz svému oblíbenému sportovci. To vše za 
účasti nejlepších současných či minulých českých reprezentantů.

Největší komunikační kampaň v historii českého olympismu 
tak přibližuje veřejnosti atmosféru a hodnoty nejvýznamnějšího 
sportovního svátku na světě. Podněcuje také fanoušky k podpoře 
sportovců přímo v dějišti Her XXX. olympiády v roce 2012. Čeští 
sportovní nadšenci si koupili již polovinu vstupenek určených pro 
náš trh.

LONDÝNSKÁ ŠKOLA OLYMPIJSKÁ
27. července, tedy přesně rok před zahájením her v Londýně, se 

v médiích rozjela i reklamní kampaň s názvem „Londýnská škola 
olympijská“. „České fanoušky netradiční formou pobízíme, aby si 
hry v Londýně náležitě užili. A to přes slovíčka spjatá s olympiá-
dou, fráze až po britské zvyklosti. Vše zábavně, neformálně a bez 
nucení. Nepracujeme s fotografiemi, ale s kresbami,“ vysvětluje 
Jiří Kejval. Vizuální ztvárnění kampaně představili současná nej-
lepší světová překážkářka Zuzana Hejnová a elitní oštěpař Petr 
Frydrych.

Na první fázi reklamní kampaně se autorsky podílí například 

Daniel Špaček alias Embryo, který je výraznou osobností české-
ho grafického designu a má za sebou řadu úspěšných reklamních 
projektů. V další fázi bude na fanoušky z televizní obrazovky shlí-
žet britský komik John Cleese (více na stranách 12 a 13).

ŽIJEME LONDÝNEM V ČÍSLECH

Květen – červen 2011

Návštěvníků kampaně: 213 820

Navštívených krajů: 9 

Navštívených měst: 30

Září – listopad 2011

Navštívených krajů: 12

Navštívených měst: 30

Celkový počet návštěvníků kampaně 
do začátku OH 2012, odhad: 

1 500 000

Jedním z nejvýraznějších symbolů kampaně je pravý anglický doubledecker.
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Žijeme Londýnem v síti! Sledujte novinky  
z kampaně na www.zijemelondynem.cz  
a www.facebook.com/olympijskytym.
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Rekordních devět medailí  
z EYOF v Turecku
Čeští sportovci obstáli v konkurenci nejlepších juniorů starého kontinentu. Na Evropském olympijském 
festivalu mládeže (EYOF) v tureckém Trabzonu získali devět medailí (2-2-5), což je historický český úspěch 
na této akci. Česko reprezentovalo 39 sportovců. 

„Po sportovní stránce můžu být jen spo-
kojen, pokud bude mít tato generace dobré 
vedení a podmínky, nemusíme o ni mít sta-
rost,“ prohlásil předseda ČOV Milan Jirásek. 
„Prognózoval jsem tři medaile a máme jich 
devět,“ řekl spokojeně František Dvořák, 

místopředseda ČOV pro sport a šéf výpravy.
Zlatou medaili vybojoval diskař Dominik 

Košař (56,04 m). Sprinter Marek Bakalár byl 
na sto metrech třetí s časem 10,75 s, stej-
né umístění bral i na dvoustovce (21,57 s). 
Bronzová medaile patří judistce Marii Hol-
čákové v kategorii do 48 kg.

Zazářili tenisté v deblu. Zlato mají Kateřina 
Siniaková a Kristýna Roučková, ve finále po-
razily italské duo Chiesová – Lombardová. 
Stříbro patří Pavlu Štaubertovi s Jaroslavem 
Vondráškem, kteří podlehli až ve finále Po-
lákům Greskovi s Majchrzakem. Siniaková 
brala i bronz v singlu.

Šestnáctiletý plavec Jan Micka vylovil 
dva cenné kovy: bronz na 400 metrů volně 
a stříbro na 1500 metrů volným způsobem. 
Časem 15:38,68 se navíc přehoupl přes B li-
mit pro účast na OH 2012!

Evropský olympijský festival mládeže se 
pořádá od roku 1991. Jeho duchovním ot-
cem je šéf Mezinárodního olympijského vý-
boru Jacques Rogge.

ČESKÉ MEDAILE Z TRABZONU

ZLATO

Dominik Košař disk 56,04 m

Kateřina Siniaková, Kristýna Roučková tenis, čtyřhra

STŘÍBRO

Jan Micka plavání 1500 m VZ, 15:38,68 min

Pavel Štaubert, Jaroslav Vondrášek tenis, čtyřhra

BRONZ

Marek Bakalár 100 metrů 10,75 s

Marek Bakalár 200 metrů 21,57 s

Jan Micka plavání, 400 m VZ 3:58,48 min

Marie Holčáková judo, 48 kg

Kateřina Siniaková tenis, dvouhra

František Dvořák: Na Olympijské 
hry mládeže do Innsbrucku pojede 
40 českých sportovců 

V lednu 2012 se v rakous-
kém Innsbrucku uskuteč-
ní historicky první ročník 
zimní edice Olympijských 
her mládeže. Přímo v dě-

jišti her byl na semináři šéfů misí mís-
topředseda ČOV František Dvořák.

„Po všech stránkách bylo cítit, že Inns-
bruck, který v letech 1964 a 1976 hostil 
velké olympijské hry, je ideálním dějiš-
těm pro takovou akci. Vše je dokonale 
připraveno,“ prohlásil.

Dvořák očekává, že her se zúčastní 
zhruba čtyřicet mladých českých olym-
pioniků. „Bohužel už teď je jasné, že 
bude chybět český hokejový tým. Je to 
velká škoda, ale je to jen další důkaz, že 
mládežnický hokej v Česku je na ústu-
pu,“ povzdychl si Dvořák.

Díky geografické blízkosti se zřejmě 
čeští sportovci mohou těšit i na podpo-
ru z hlediště. „I na to organizační výbor 
myslel. Pro rodinné příslušníky spor-
tovců, případně jejich přátele a další 
jsme dostali kompletní balík informací 
včetně možností ubytovacích kapacit, 
takže je velmi rádi předáme dál,“ uzavřel 
Dvořák.

Zlatý diskař Dominik Košař

Kateřina Siniaková
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 TRAGÉDIE V RUSKU

Hokejisté Rachůnek, Vašíček a Marek 
zahynuli při letecké havárii
    Ve středu 7. září 2011 přišla z Ruska strašlivá zpráva. Po šest-

nácté hodině tamního času se zřítilo letadlo s hokejisty Loko-
motivu Jaroslavl. Většina pasažérů zahynula, havárii nepřežili 
ani mistři světa Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček. 

K neštěstí došlo na místním letišti Tunošna v Jaroslavli. Vý-
prava Lokomotivu cestovala na zápas do Minsku, při vzletu 
stroje měl letoun problémy a podle očitých svědků se zřítil na 
zem.

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR JE ŠOKOVÁN ZTRÁTOU 
MLADÝCH ŽIVOTŮ A VYJADŘUJE POZŮSTALÝM RODINÁM 
HLUBOKOU SOUSTRAST. 

KAREL RACHŮNEK (29. srpen 1979 - 7. září 2011)

Urostlý obránce se stal miláčkem fanoušků právě po šampi-
onátu v Německu v roce 2010, kde se proslavil vyrovnávacím 
gólem sedm vteřin před koncem semifinálového duelu se 
Švédskem. Letos v květnu na turnaji v Bratislavě zase upoutal 
pozornost tvrdým atakem na ruského obra Jevgenije Arťuchi-
na, se kterým rozbil plexisklo. V duelu o bronz se mstil za Ru-
sovo běsnění z předchozího zápasu, během nějž zranil Milana 
Michálka i samotného Rachůnka. 

Zlínský odchovanec za Jaroslavl hrál už v sezoně 2005/2006 
a získal s ní mistrovský titul. Před novou sezonou zvažoval 
možnost, že přestoupí do Sparty, kde by si zahrál se svými 
dvěma bratry Ivanem a Tomášem. Nakonec se však rozhodl 
zůstat...

Rachůnek byl draftovaný v roce 1997 Ottawou Senators, 
v jejímž dresu si také o tři roky později odbyl premiéru v zá-
mořské NHL. Později hrál za New York Rangers a New Jersey 
Devils. 

JOSEF VAŠÍČEK (12. září 1980 - 7. září 2011)

Na vrchol dosáhl v roce 2006, kdy s Carolinou Hurricanes 
vybojoval slavný Stanley Cup. Pak se však překvapivě začal 
z NHL vytrácet, až po sezoně v New York Islanders přestoupil 
do Jaroslavle.

Havlíčkobrodský rodák byl i členem zlatého výběru z mist-
rovství světa 2005 ve Vídni, kde v době výluky NHL hrály nej-

větší světové hvězdy. Ve finále s Kanadou 
v závěru utkání pečetil výsledek 3:0 gólem 

do prázdné branky. Zúčastnil se i úspěšného Světového po-
háru 2004, v němž český tým vypadl v úžasném semifinále 
s Kanadou. Zlato slavil i dvacítkou v roce 2000.

V zimě 2010 byl členem olympijského týmu ve Vancouveru.

Vašíček by v pondělí oslavil jedenatřicáté narozeniny, přes-
to už pomalu přemýšlel o konci kariéry. „Už jsem z toho vše-
ho zničený, trápí mě třeba bolesti zad,“ přiznával. I když byl 
vyhlášený svým důrazem a tvrdou hrou, dokázal se v Rusku 
prosadit i bodově.

JAN MAREK (31. prosince 1979 - 7. září 2011)

Šikovný štírek ukazoval svůj talent v Třinci, pak zazářil v tan-
demu s Petrem Tonem ve Spartě, které v roce 2006 výrazně 
pomohl k titulu. Po přestupu do Magnitogorsku vyrostl v elit-
ního útočníka celé soutěže, ve které se stal nejproduktivněj-
ším hráčem i střelcem.

Dlouho nevěřil, že by se mohl dostat do konečné nominace 
pro světové šampionáty, nakonec však na nich střílel důležité 
góly. Například v roce 2010 rozhodl v samostatných nájez-
dech čtvrtfinálovou bitvu s Finskem i semifinále se Švédskem.

Marek už pár let uvažoval o návratu do Česka a několikrát 
přiznal, že má velký strach z létání.

Letos v červenci se mu narodil první potomek, syn.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Foto: iDNES.CZ
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První český hokejista 
v NHL Jaroslav Jiřík 
tragicky zemřel

V troskách malého sportovního letadla, kte-

ré se v pondělí 11. 7. zřítilo v Brně-Medlánkách, 

skončil ve věku 71 let život Jaroslava Jiříka, prv-

ního českého hokejisty, který oblékl dres v zá-

mořské NHL a který hrál na třech olympijských 

hrách.

Byl vynikající levé křídlo, svou kariéru svázal 

s Kladnem, ale především s Brnem. Hokejista 

s přezdívkou Brambor se narodil 10. prosince 

1939 ve Vojnově Městci a do nejvyšší soutěže 

vstoupil v dresu Kladna, kde hrál v letech 1951 

až 1961. Poté odešel do Brna, kde výjimkou se-

zóny 1969/70, kterou strávil svým zámořským 

dobrodružstvím, působil až do konce hráčské 

kariéry v roce 1975. Za 17 sezón odehrál v lize 

450 zápasů a nastřílel 300 branek, celkem získal 

šest titulů.

V památné sezóně 1969/70 nejen jako první 

Čech, ale vůbec jako první hokejista z východní-

ho bloku zkusil NHL v dresu St. Louis Blues. 

Odešel legendární 
hokejista Oldřich Machač

Problémům se srdcem podlehl ve věku 

65 let Oldřich Machač. Hokejový obránce se 

stal mistrem světa v letech 1972, 1976 a 1977. 

„Ve středu 10. srpna ráno nás bohužel zasáh-

la smutná zpráva, hovořil jsem s Oldovou 

manželkou, že Olda zemřel. Byl to vynikající 

hokejista i člověk,“ citoval server hokej.cz 

Karla Guta, který v 70. letech vedl Machače 

coby kouč.

Machač se narodil 18. dubna 1946 v Pro-

stějově, většinu své aktivní hokejové kariéry 

ale strávil v Kometě Brno. Říkalo se mu „mistr 

bodyčeků“, protože dovedl tento dnes už vy-

mírající souboj jako málokdo.

Během 13 sezóny v nejvyšší českosloven-

ské lize sehrál Machač 490 utkání, během 

nichž nastřílel 108 gólů. Kromě Brna, Prostě-

jova a Košic působil v letech 1978-1982 v ně-

meckém klubu Star Bulls Rosenheim.

V reprezentaci utvořil dvojici s kladen-

ským Františkem Pospíšilem. Když Pospíšil 

ukončil kariéru v národním týmu, stával po 

Machačově boku nejčastěji Miroslav Dvořák.

Jan Železný: Podporuji ČT4!

V poslední době se živě diskutuje o České televizi. Pozornosti neušel 
ani kanál ČT4. Bohužel zaznamenávám názory, že specializovaný ka-
nál věnující se sportu nepotřebujeme.

Nejsem odborník na veřejnou službu ani na média obecně. Můžu 
však přispět pohledem bývalého sportovce, který měl tu čest reprezen-
tovat Českou republiku na olympijských hrách. Zároveň vidím sport i z 
„druhé“ strany, tedy z pozice člena Mezinárodního olympijského výbo-
ru.

Sport je fenomén, který nemá ve světě obdoby. Není to libůstka 
pár stovek vyvolených profesionálů. Vždyť jen v Česku se mu aktivně 

věnuje přes dva miliony obyvatel ve všech odvět-
vích a disciplínách. Vychovává vzory pro mládež. 
Zlepšuje kvalitu života, přináší emoce, učí nás ví-
tězit, ale i prohrávat. V neposlední řadě přináší na 
daních nemalé peníze do státního rozpočtu. Šetří 
i prostředky ve zdravotnictví. Je totiž nejlepší prevencí. 

Sportovci nejsou jen další nátlakovou skupinou, která čeká s nataže-
nou dlaní. V západní Evropě o tom vědí své. Příkladem nám může být 
Anglie či Německo, kde dávají ve veřejném prostoru sportu čím dál více 
místa a nikoho to nenapadne zpochybňovat. 

Bohu dík, že v situaci, kdy sport zoufale shání každou korunu, existu-
je veřejnoprávní ČT4. Nedovedu si představit, jak bychom vysvětlovali 
sponzorům, že český sport mizí z obrazovek. A k tomu by při zrušení 
„čtyřky“ došlo. 

Pokud bychom vyklidili prostor pro komerční televize, česká stopa, 
menšinové disciplíny či obchodně méně zajímavé sporty by se ztratily 
a s ním i možnost, jak sportu finančně pomoci. Zároveň bychom přišli 
o jeden ze způsobů, jak oslovovat mladé a přitáhnout je ke sportu a ak-
tivnímu způsobu života.

Proto jednoznačně podporuji zachování a další rozvoj ČT4.

Jan Železný
Člen Mezinárodního olympijského výboru
Trojnásobný olympijský vítěz

NÁZOR OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE
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  KALENDÁRIUM               11

Zašlete svoje nejlepší sportovní snímky, a zúčastněte se soutěžte o hodnotné ceny.  

Více informací najdete na: www.rajce.idnes.cz/sportamaterfoto

SPORT 
AMATER 

FOTO 
2011

Český olympijský výbor vyhlašuje 8. ročník soutěže amatérské sportovní fotografie

Partneři soutěže:

SPORT AMATER FOTO 2009 
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SPORT AMATER FOTO 20091. 4. - 30. 6. 2009
Partneři výstavy:

SPORT AMATER FOTO 2009 
Zú

ča
st

ně
te

 s
e 

so
ut

ěž
e 

o 
ho

dn
ot

né
 c

en
y!

 

Za
šl

et
e 

va
še

 n
ej

le
pš

í s
po

rt
ov

ní
 s

ní
m

ky
.  

Pr
av

id
la

 a
 v

íc
e 

in
fo

rm
ac

í n
a 

w
w

w
.o

ly
m

pi
c.

cz
.

Če
sk

ý 
ol

ym
pi

js
ký

 v
ýb

or
 v

yh
la

šu
je

 7
. r

oč
ní

k 
so

ut
ěž

e 
am

at
ér

sk
é 

sp
or

to
vn

í f
ot

og
ra

fie

SPORT AMATER FOTO 20091. 4. - 30. 6. 2009
Partneři výstavy:

SPORT AMATER FOTO 2009 
Zú

ča
st

ně
te

 s
e 

so
ut

ěž
e 

o 
ho

dn
ot

né
 c

en
y!

 

Za
šl

et
e 

va
še

 n
ej

le
pš

í s
po

rt
ov

ní
 s

ní
m

ky
.  

Pr
av

id
la

 a
 v

íc
e 

in
fo

rm
ac

í n
a 

w
w

w
.o

ly
m

pi
c.

cz
.

Če
sk

ý 
ol

ym
pi

js
ký

 v
ýb

or
 v

yh
la

šu
je

 7
. r

oč
ní

k 
so

ut
ěž

e 
am

at
ér

sk
é 

sp
or

to
vn

í f
ot

og
ra

fie

SPORT AMATER FOTO 20091. 4. - 30. 6. 2009
Partneři výstavy:

www.olympic.cz

Generální partneři

Oficiální partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

SAF11_285x217_MFD_ALL.indd   1 8.8.11   20:07

Z
aš

le
te

 s
vo

je
 n

ej
le

p
ší

 s
p

o
rt

ov
n

í s
n

ím
ky

, a
 z

ú
ča

st
n

ět
e 

se
 s

o
u

tě
žt

e 
o

 h
o

d
n

o
tn

é 
ce

ny
.  

Ví
ce

 in
fo

rm
ac

í n
aj

d
et

e 
n

a:
 w

w
w

.r
aj

ce
.i

d
n

es
.c

z/
sp

o
rt

am
at

er
fo

to

SP
O

R
T

 
AM

AT
ER

 F
O

T
O

 
2

0
1

1

Č
es

ký
 o

ly
m

p
ijs

ký
 v

ýb
or

 v
yh

la
šu

je
 8

. r
oč

ní
k 

so
u

tě
že

 a
m

at
ér

sk
é 

sp
o

rt
o

vn
í f

o
to

g
ra

fi
e

Pa
rt

ne
ři 

so
ut

ěž
e:

SP
O

R
T
 

A
M

A
TE

R
 

FO
T

O
 

2
0

0
9 

Zúčastněte se soutěže o hodnotné ceny! 

Zašlete vaše nejlepší sportovní snímky.  

Pravidla a více informací na 

www.olympic.cz.
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Mezinárodní olympijský 
výbor

7. – 8. prosince 2011 
Zasedání výkonného výboru 

Lausanne, Švýcarsko 

Český olympijský výbor 
(ČOV)

21. září 2011 
Zasedání výkonného výboru

23. listopadu 2011 
Zasedání výkonného výboru

Český klub olympioniků 
(ČKO)

11. listopadu 2011  
Výroční setkání členů ČKO  
Praha, Masarykova kolej

21. října 2011 
Výroční setkání Jihomorav-
ského RKO.   
Brno

Česká olympijská akademie 

2.–30. 9. 2011 
18. mezinárodní seminář 

olympijských studií pro post-
graduální studenty 
Témata: Olympijské hry a olym-
pijské hnutí: minulost, přítom-
nost a budoucnost – analýza 
z historických, filosofických 
a sociálních aspektů, Meziná-
rodní olympijská akademie:  
50 let olympijské výchovy – 
budoucí perspektivy. 
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JOHN CLEESE V PRAZE

Slavný „Monty Python“ John Cleese 
podpořil Český olympijský tým

Britský herec John Cleese absolvoval pobyt v Praze, během 
něhož stihl natočit desítku spotů pro reklamní kampaň České-
ho olympijského týmu. „Bylo to perfektní, režisér měl přesnou 
vizi a šlo to jako po másle,“ pravil spokojeně u šálku kávy na 
setkání s českými médii. 

Herec, scenárista, producent a režisér, který patří mezi sextet 
světoznámé britské herecké skupiny Monty Python, setrval v čes-

ké metropoli v půlce srpna pět dní. Jednotlivé spoty, které během 
jeho pobytu vznikly, uvidí naše veřejnost od října letošního roku 
exkluzivně na obrazovkách České televize. S Johnem Cleesem se 
bude setkávat až do olympijských her v Londýně. A témata spotů? 
Britské klasiky jako třeba čaj o páté nebo červené telefonní budky. 
A vždy ve spojení s českým prostředím.

12

John Cleese krátce po příletu do Prahy, s předsedou Českého olympijského 
výboru Milanem Jiráskem.

Na tiskové konferenci s českými novináři v pražském hotelu Intercontinental.

S režisérem Tomášem Mašínem.Cleese podpořil i kampaň Žijeme Londýnem.
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V klipech „vystupuje“ i originální telefonní budka. John Cleese společně  
s asistentem režie kontroluje svůj text.

John Cleese společně s komparzistou. Při jednom ze spotů přilétne na scénu 
oštěp. 

Spoty se věnují i britské klasice – čaji o páté

A ještě jednou režisér Tomáš Mašín v akci. 

A jede se naostro!Nezbytný make-up před natáčením prvního spotu.
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Judista Lukáš Krpálek 
v kanoi s vicemistrem Evropy

Sportovní centrum v Račicích vzaly předposlední srpnový den útokem „olympijské 
naděje“ z projektu McDonald´s Olympic Hopefuls a zkoušely jízdu ve vratké závodní 
lodi pod dohledem kanoistů Lukáše Korandy, Tomáše Jandy a patrona projektu a zá-
roveň trenéra kanoistické reprezentace Martina Doktora. 

 

Martin Doktor na úvod „na suchu“ vysvět-
lil základy a pak se přešlo k praxi. Kanoisté 
nejdříve ukázali, jak ladně se dá na vodě 
pohybovat, když to člověk umí. Pln sebe-
vědomí se jako první vrhnul do lodě Lu-
káš Krpálek. „Opři se o vodu pádlem,“ ra-
dil mu z břehu Martin Doktor, ale už bylo 
pozdě a judista se koupal vedle kanoe. 
Podobně na tom byli také ostatní členo-
vé týmu, kteří se odvážili do singlkanoe. 
Ve vodě skončili všichni. V deblkanoi, jiš-
těni zkušenými vodáky, už jim to šlo lépe. 
Triatlonista Lukáš Kočař vynechal trápení 
v singlu a po bravurní jízdě v deblu (s Lu-
kášem Korandou, který balancoval vzadu 
a nenechal ho spadnout do vody) jako 
jediný absolvoval workshop bez koupele 
v račickém kanálu.     

Největší uznání si ale určitě zasloužila tro-
jice Audyová, Krpálek, Zika. Namočili se sice 
nespočetněkrát, ale jejich zápal strhnul i ka-
noisty. Takže se vůbec nezlobili, když kvůli 
nim nezvykle také padali z kanoí.

„Byla to pro mě hezká zkušenost. Sice 
jsem tam toho moc nepředvedl a spíš 
jsem byl ve vodě než na kanoi, ale jsem 
rád, že jsem si to mohl vyzkoušet,“ zhod-
notil Krpálek kanoistický workshop pro-
jektu. „Nečekal jsem, že je tak těžké se 
v lodi udržet. Na stabilitu je to hodně ná-
ročné. Nechápu, jak na tom kluci můžou 
takhle jezdit,“ složil poklonu kanoistům 
z projektu McDonald´s Olympic Hopefuls 
bronzový medailista z MS v judu.

„Bylo vidět, že mají zájem a že je to baví. 
Chtěli to zkoušet znova a znova, i když 
znova a znova padali do vody,“ komento-
val zápal kolegů Lukáš Koranda, který si 
z nedávného MS přivezl stříbrnou medaili 
z trati 5000 m. „Bohužel to není v začát-
cích vůbec jednoduché, ale musím říct, 
že spolučlenové z týmu to zvládali dobře,“ 
pochválil na závěr své dočasné svěřence.

Judista Lukáš Krpálek

Kanoista Lukáš Koranda
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Milan Jirásek členem Výkonného 
výboru Evropských olympijských 
výborů

Výkonný výbor Evropských olympij-
ských výborů na svém nedávném za-
sedání v běloruském Minsku rozhodl 
mimo jiné o doplnění svých členů. Za 
Piotra Nurowského, prezidenta Polské-
ho olympijského výboru, který zahynul 
minulý rok při letecké havárii v Rusku, 
byl kooptován Milan Jirásek, předseda 
Českého olympijského výboru. Mandát 
mu vyprší na konci roku 2013.

Zúčastněte se mezinárodní soutěže 
Sport a umění 2012!

Mezinárodní olympijský výbor – jeho 
Komise pro kulturu a olympijskou vý-
chovu – ve spolupráci s Olympijským 
muzeem v Lausanne vyhlašují počtvrté 
za poslední období (2000, 2004, 2008) 
mezinárodní soutěž SPORT A UMĚNÍ 
2012. 

Z národního kola soutěže mají jednot-
livé Národní olympijské výbory právo 
přihlásit jednoho vítěze každé kategorie 
do závěrečné fáze soutěže v kategoriích 
sochy a obrazy, kresby, grafika. Na celko-
vého vítěze čeká odměna 30 tisíc ame-
rických dolarů. Více na www.olympic.cz.
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Desetibojař Roman Šebrle se představil v 18. dílu pořadu.

Velké sportovní výkony, české olympij-
ské hvězdy, cesta do Londýna 2012, ale 
také pohled do světa fanoušků. Nejen to 
nabízí Olympijský magazín, společný pro-
jekt České televize a Českého olympijské-
ho výboru.

Ze studia diváky přivítá moderátor Petr Svěcený.  
Premiéra pořadu je vždy ve středu odpoledne.

Jestliže jste nestihli premiérové vysílání a ani jednu z re-
príz, podívejte se na Olympijský magazín na webu České  
televize! 

Olympijský magazín na ČT4 online!

DVAATŘICÁTÝ DÍL, 14. 9. 2011
•  Pohled na londýnskou třídu The Mall, kde se bude konat závod 

silničních cyklistů a kde nedávno proběhla olympijská generálka
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Olympijský magazín zavzpomínal na trojici tragicky zesnulých 

českých hokejových reprezentantů Josefa Vašíčka, Karla Rachůnka 
a Jana Marka

•  Rubrika České olympijské novinky se věnuje kampani Žijeme Lon-
dýnem. K tomuto tématu přináší rozhovor s místopředsedou ČOV 
pro ekonomiku a marketing Jiřím Kejvalem a také s hejtmanem 
Karlovarského kraje Josefem Novotným

•  Olympijský magazín nabízí možnost prohlédnout si všech 33 olym-
pijských pochodní, které jsou vystavené v olympijském muzeu 
v Lausanne

•  V cyklu olympijských příběhů se magazín zaměřil na Sarajevo, které 
zažilo krásné olympijské hry, ale i krutou válku

•  52 statečných: Dvojnásobný medailista ve skoku na lyžích z OH 
1968 v Grenoblu Jiří Raška. Český lyžař století získal v Grenoblu 
zlato na středním můstku a stříbro na velkém můstku

JEDENATŘICÁTÝ DÍL, 7. 9. 2011
•  Rekapitulace kandidátských měst na pořádání olympijských her 2020
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Olympijský magazín strávil den s badmintonistou Petrem Koukalem
•  Rubrika České olympijské novinky nás zavede na společensko-

-sportovní odpoledne na britské ambasádě, které se pod názvem 
Šerm a olympiáda, propagovalo olympijské hry 2012 v Londýně

•  Olympijský magazín zavítal na odpoledne s českýmu olympijskými 
nadějemi, které si vyzkoušely život kanoistů

•  V cyklu olympijských příběhů se magazín vydal do období od 
začátku 20. století až po druhou světovou válku

•  52 statečných: Zlatý medailista z Mnichova 1962 a stříbrný me-
dailista z Montrealu 1966 reprezentant v řecko-římském zápase 
Vítězslav Mácha

TŘICÁTÝ DÍL, 31. 8. 2011
•  Rubrika Volá Londýn se věnuje různým číselným údajům kolem 

olympiády 2012 v Londýně
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Olympijský magazín tentokrát strávil den s krásnými a úspěšnými  
•  Pohled do zákulisí natáčení olympijských spotů pro Český olympij-

ský tým s legendárním britským hercem Johnem Cleesem, včetně 
rozhovoru s legendárním hercem

•  Rubrika Žijeme Londýnem se věnuje znovuspuštění kampaně, 
které proběhlo v rámci Pilsner Festu

•  Olympijské příběhy připomenou jedinou lyžařskou olympijskou 
medaili Japonska, kterou získal Chigaru Igaya v roce 1956 v Cortině

•  52 statečných: Dvojnásobný bronzový medailista z OH 1948 v Lon-
dýně Zdeněk Růžička

DEVĚTADVACÁTÝ DÍL, 24. 8. 2011
•  Rubrika Volá Londýn se zaměřila na slavný londýnský Hyde Park, 

kde se odehrál zkušební závod v dálkovém plavání
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den s reprezentantem ve skoku vysokém a bronzovým medailistou 

z OH 2004 v Athénách Jaroslavem Bábou
•  České olympijské novinky přináší rozhovor s kurátorkou olympij-

ského muzea v Lausanne o cenných předmětech v muzeu
•  Olympijské příbehy: Vzpomínka na první novodobé olympijské hry 

v Athénách v roce1892
•  52 statečných: Sportovní střelec a stříbrný medailista ze skeetu 

z OH 2000 v Sydney Petr Málek

OSMADVACÁTÝ DÍL, 17. 8. 2011
•  Rubrika Volá Londýn se věnuje testovacímu turnaji v plážovém 

volejbale žen
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den s reprezentantem ve vodním slalomu Stanislavem Ježkem
•  České olympijské novinky přináší rozhovor s místopředsedou ČOV 

pro ekonomiku a marketing Jiřím Kejvalem o připravenosti Londý-
na na OH.

Klikněte na nadpis a video se automaticky spustí:
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380032/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380032/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380030/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380030/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380029/video/
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•  Olympijské příběhy se věnují maratonskému vítězství Stefana 
Baldiniho na OH 2004 v Athénách.

•  52 statečných: zlatá olympijská medailistka ze soutěže družstev na 
OH 1948 v Londýně Věra Růžičková

SEDMADVACÁTÝ DÍL, 10. 8. 2011
•  Rubrika Volá Londýn se věnuje otevření kanálu pro vodní slalom
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den se snowboardistkou a lyžařkou Ester Ledeckou
•  České olympijské novinky přináší rozhovor se šéftrenérem českého 

atletického svazu Tomášem Dvořákem o ambicích českých atletů 
na MS v Tegu a OH v Londýně

•  Olympijské příběhy se věnují historii olympijských fotbalových 
turnajů, včetně velkých úspěchů českých fotbalistů

•  52 statečných: stříbrný medailista z OH v Barceloně 1992 veslař 
a skifař Václav Chalupa

ŠESTADVACÁTÝ DÍL, 3. 8. 2011
•  Rubrika Volá Londýn se věnuje otevření olympijského stadionu 

a představení olympijských medailí u příležitosti jednoho roku do 
zahájení OH v Londýně

• Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
• Den s trojnásobnou olympijskou medailistkou Kateřinou Emmons
•  Reportáž z příletu úspěšných sportovců z Evropského olympijské-

ho festivalu v Trabzonu
• Rozhovor s kurátorkou olympijského muzea v Lausanne
•  Olympijské příběhy se věnují OH 1948 v Londýně a OH 1952 v Hel-

sinkách, na kterých zářil Emil Zátopek
•  52 statečných: moderní pětibojař a stříbrný medailista z OH 1976 

v Montrealu Jiří Adam

PĚTADVACÁTÝ DÍL, 27. 7. 2011
•  Hostem Olympjiského magazínu je česká architektka žijící v Londý-

ně Eva Jiřičná
•  Téma: Rok do začátku Her XXX. olympiády
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den s moderním pětibojařem Davidem Svobodou
•  Příběh etiopského vytrvalce Kenenisy Bekeleho
•  52 statečných: olympijský vítěz ze Soulu 1998 Miroslav Varga

ČTYŘIADVACÁTÝ DÍL, 20. 7. 2011
•  Představení londýnských olympijských hal pro házenou a basketbal
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den se střelkyní Lenkou Maruškovou, stříbrnou medailistkou 

z Atén
•  Příběh švédské sedmibojařky Caroliny Klüftové
•  52 statečných: legendární skokan na lyžích Pavel Ploc

TŘIADVACÁTÝ DÍL, 13. 7. 2011
•  Přiblížení vítěze boje o pořadatelství ZOH 2018 jihokorejského 

Pchjongčchangu
•  České olympijské legendy: bývalý kanoista a lékař Lukáš Pollert
•  Souhrn uplynulého týdne z pohledu českých olympioniků
•  Den s plavcem Květoslavem Svobodou
•  Olympijský příběh  basketbalového Dream Teamu z OH v Barcelo-

ně 1992

DVAADVACÁTÝ DÍL, 6. 7. 2011
•  Kampaň ČOV Žijeme Londýnem a její zastávka v Hradci Králové
•  Faktor F: Fanoušci ve Wimbledonu
•  České olympijské legendy: střelec Miroslav Januš
•  Den s basketbalistkou Kateřinou Elhotovou 
•  Rozhovor s doktorem Jiřím Froňkem, členem Královské chirurgické 

společnosti
•  Olympijská historie rugby 

JEDNADVACÁTÝ DÍL, 29. 6. 2011
•  Kampaň ČOV Žijeme Londýnem v Hradci Králové (s výstavou velko-

formátových fotografií)
•  Faktor F: Fanoušci házenkářského klubu Dukla Praha
•  České olympijské legendy: běžkař Václav Korunka
•  Den s oštěpařem Petrem Frydrychem 
•  Hry V. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji
•  Historie a práce fotografů na olympijských hrách
•  Kandidatury na zimní OH pro  rok 2018
•  Představení olympijské pochodně pro OH 2012 v Londýně

DVACÁTÝDÍL, 22. 6. 2011
•  Zastávka londýského doubledeckeru v Roudnici nad Labem (kam-

paň Žijeme Londýnem)
•  Faktor F: Fanoušci sprintera Usaina Bolta v Ostravě 
•  České olympijské legendy: Miroslav Šimek a Jiří Rohan
•  Den se skifařem Ondřejem Synkem
•  Představení celostátní soutěže pro žáky základních škol s názvem 

Pětiboj Martiny Sáblíkové
•  Představení Českého centra v Londýně
•  Příběh zlaté tenistky Justine Henin-Hardenne

DEVATENÁCTÝ DÍL, 15. 6. 2011
•  Výstava velkoformátových fotografií v rámci kampaně ČOV Žijeme 

Londýnem
•  Faktor F:  Fanoušci na basketbalové mistrovství světa v aréně v Kar-

lových Varech
•  České olympijské legendy: Ivan Satrapa 
•  Den s paralympionikem-cyklistou Jiřím Ježkem
•  Prohlídka Horse Guards Parade, místa, kde se budou konat oslavy 

narozenin královny Alžběty a o rok později beachvolejbalové 
turnaje přo OH 2012

•  Rozhovor s členem MOV a bývalým oštěpařem Janem Železným
•  Historie skoku do výšky

Kompletní archiv všech dílů pořadu najdete na www.olympic.cz.
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