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Pokračování ze strany 1.  „Český olympijský výbor si bere za své slogan No Empty Seats,“ 
říká Jiří Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing. Ve volném překladu to 
znamená „plné hlediště“. Jestliže se na hry kvalifikují i české kolektivy (největší šanci 
mají fotbalová „jednadvacítka“ a basketbalové družstvo žen), pak by ČR získala další 
vstupenky.

Nezvykle vysoký počet čes-
kých fanoušků, který se dá na 
sportovištích londýnských her 
očekávat, je pro české repre-
zentanty vysokým motivač-
ním faktorem. „Už jen samotná 
představa, kolik vlajek a hla-
sivek může být okolo veslař-
ského kanálu vidět a slyšet, 
mi nahání husí kůži. Taková 
podpora požene člověka ne-
uvěřitelným způsobem,“ prohlásil mistr světa ve skifu Ondřej Synek, jeden z nejžhavějších favoritů na olympijské  
zlato. „Pro všechny sportovce to bude velkým impulsem,“ je přesvědčen. „I když máme na hry v Londýně výrazně víc vstu-
penek než kdykoliv předtím, doporučujeme fanouškům, aby si svůj lístek pořídili včas, poptávka je obrovská. Například na 
cyklistiku, plavání či gymnastiku je k dispozici velmi omezený počet vstupenek,“ dodává Milan Jirásek.

Zájezdy i volný prodej

Fanoušci si mohou vstupenky na letní olympijské hry 2012 
zajistit v Česku dvěma způsoby. Tím prvním jsou balíčky zá-
jezdů, které nabízejí tři autorizovaní prodejci – Čedok, IBTra-
vel a SLAN tour. V ceně zájezdu je vše: vstupenky na vybrané 
sportovní akce, doprava do Londýna, ubytování, služby de-
legáta a samozřejmě vstup do Českého domu. Fanoušci tak 
budou mít k dispozici plný servis. Ceny zájezdů začínají už 
na 10  990 Kč. 

Bude také možné koupit si pouze vstupenky na sportov-
ní akce bez doplňkových služeb. Volný prodej bude zahájen  
v průběhu jara 2011. V tomto případě si dopravu, ubytování 
a další zajišťují fanoušci sami. Ceny vstupenek se pohybují v 
rozmezí od 20 až 2012 liber (v Česku samozřejmě v prodeji 
za české koruny).

Prodej bude probíhat až do konce so utěží na olympiádě či 
do vyprodání zásob – podle toho,  co nastane dřív. 

Všechny informace na jednom místě

Podrobné informace o možnosti nákupu vstupenek  
v České republice jsou k dispozici na oficiální webové strán-
ce www.olympic.cz/vstupenky. Postupně se budou upřes-
ňovat. Zájemci se na uvedené stránce mohou bezplatně 
registrovat. Novinky se tak dozví z první ruky.

Letní olympijské hry  
v Londýně se usku-
teční od 27. července 
do 12. srpna 2012. 
Londýn je prvním 
městem, které přiví-
tá novodobé olym-
pijské hry třikrát. 
Předtím je hostil  
v letech 1908 a 1948.

LOH 2012 v Londýně

Čeští fanoušci budou moci podpořit i Báru Špotákovou, jednu z největších českých medailových nadějí.
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 Český olympijský výbor 
už zanedlouho spustí 
komunikační kampaň 
s názvem Žijeme Lon-
dýnem. V následujících

měsících navštíví řadu měst v České repub-
lice. „Chceme nejenom ukázat fanouškům, 
že olympiáda je tentokrát opravdu za ro-
hem, ale představit jim atraktivní formou 
olympijské hodnoty a myšlenku,“ říká Jiří 
Kejval, místopředseda Českého olympij-
ského výboru pro ekonomiku a marketing.  
Sledujte www.olympic.cz.

Český olympijský výbor: Chceme plná hlediště!
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Londýn hlásí dokončená sportoviště a zdobí jej olympijské symboly

Méně než pět set dní schází do zažehnutí olympijského ohně londýnských letních her. Pětistovková hranice padla  
v polovině března. Tou dobou se už britská metropole mohla pochlubit olympijskými kruhy na nádraží St Pancras, ale také 
prvním dostavěným sportovištěm.

Kruhy visí na nádraží
Všichni, kdo na začátku března projížděli londýnským nádra-

žím St Pancras International station, jen nevěřícně zírali. Právě 
tady totiž došlo ke slavnostnímu odhalení olympijských kruhů 
gigantických rozměrů. Další nezvratný důkaz, že letní olympijské 
hry 2012 v britské metropoli se nezadržitelně blíží!

Kruhy, které jsou zavěšené pod střechou nádraží, tvořil tým 
pětadvaceti lidí po dobu čtyř týdnů. Jsou vyrobeny z aluminia, 
celá konstrukce má na výšku devět metrů a na šířku více než 
dvojnásobek. Váha kolosu je úctyhodných 2 300 kilogramů. Na 
nádraží byly přepraveny po 39 dílech, kde je sedm nocí tajně 
montovali, aby si nikdo ničeho nevšiml.

Jako první dostavěli velodrom
Londýn také ohlásil, že první sportoviště pro letní olympijské 

hry 2012 je kompletně hotové. Sedmnáct měsíců před startem 
her byl slavnostně otevřen 
velodrom. Ovál pro dráho-
vou cyklistiku leží v Olym-
pijském parku, hlediště má 
kapacitu šest tisíc diváků  
a výstavba stála 94 milionů 
liber. Stavba sportoviště za-
čala v březnu před dvěma 
lety. Jako první si jej vyzkou-
šeli britští dráhaři Chris Hoy, 
Victoria Pendleton a Jason 
Kenny.

Na výstavbě pracovalo po 
dobu 23 měsíců celkem 450 
dělníků. Bylo vyhloubeno 48 
tisíc kubických metrů hlíny, 
to by naplnilo devatenáct 
olympijských plaveckých 
bazénů. Samotnou dráhu 
instalovalo po dobu osmi 
týdnů 26 specialistů.

Házenkářská hala je 
ekologická

Sportoviště pro hry 2012 
v Londýně rychle rostou, 
letos na jaře bude vedle 
velodromu dokončena na-
příklad i házenkářská hala v 

západní části olympijského parku. Leží čtyři minuty od budoucí 
olympijské vesnice a pojme 6 500 diváků. 

Zajímavý projekt kombinuje moderní design a trendy  
k ekologicky úsporným nízkoenergetickým stavbám. Při stavbě 
haly se uplatnila měď a recyklované materiály. Použitím zvláštních 
osvětlovacích těles se při provozu ušetří až 40 procent energie 
oproti běžným technologiím. Další ukázkou šetrného přístupu 
ke zdrojům je využití dešťové vody. Vybudovaný systém ji bude 
odčerpávat a používat pro zařízení, která nevyžadují vodu pitnou. 

Ceremoniály navrhnou studenti
Vyhlašování vítězů na londýnské olympiádě proběhne podle  

návrhu studentů Královské akademie umění (Royal College 
of Art). Oznámil to organizační výbor her LOCOG. Akade-
mie vznikla v 19. století, univerzitní status získala v roce 1967. 
Mezi její absolventy patří například uznávaný filmový režisér  
Ridley Scott.

Studenti akademie nyní začnou pracovat na  podobě ceremo-
niálů vyhlašování vítězů. Londýnská olympiáda počítá celkem  
s více než 770 ceremoniály na 29 místech. Je třeba navrhnout 
medaile, stupně vítězů, kostýmy, květiny a další detaily.

Ředitel organizačního výboru Paul Deighton se na práci se 
studenty těší: „Je pro nás ctí spolupracovat s jednou z nejlepších 
uměleckých škol na světě a dát jejím studentům příležitost, která 
se neopakuje.“ 

„Výjimečná sledovanost her představuje skvělou šanci, jak před-
vést britský design světu,“ dodává rektor akademie Paul Thompson.

LOH 2012 v Londýně

Obří hodiny Trafalgarském náměstí, které odpočítávají čas zbývající do zahá-
jení Hry XXX. olympiády v Londýně. 
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Soči už zná své maskoty
Tři maskoty budou mít zimní olympijské 

hry 2014 v ruské Soči. V přímém přenosu státní 
televize První kanál je zvolili sami diváci. Bu
dou jimi sněžný levhart, bílý medvěd a zajíc.

„Poprvé v dějinách olympijského hnutí to 
byl celý národ, kdo maskoty vybral,“ hřímal 
šéf organizačního výboru Dmitrij Černyšenko. 
Proč jsou tři? „Tři jsou stupně vítězů. A také Bůh 
má rád trojice,“ podotkl.

Rusové hlasovali zasíláním textových zpráv 
na specifické číslo 2014, případně mohli volat 
na bezplatnou telefonní linku. Hlasování v 
pořadu „Talismánie Soči 2014“ vyhrál levhart  
s 28 procenty hlasů před medvědem (18 pro
cent) a zajícem (16 procent). Došlo více než 
milion hlasů.

Bílý medvěd, jeden z maskotů ZOH 
2014.
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Šéf britských olympioniků: Hry v roce 2012? Skvělá party! 

V průběhu únorového 10. Zimního evropského olympijské
ho festivalu 2011 se v Liberci vystřídala řada osobností. Po 
prezidentovi Mezinárodního olympijského výboru či německé 
fenomenální krasobruslařce Katarině Wittové to byl Lord Moy
nihan, předseda Britské olympijské asociace.

A byla to návštěva věru zajímavá. Léta práce pod Margaret 
Thatcherovou, boj proti bojkotu kontroverzní olympiády v Moskvě 
v roce 1980, příprava olympijských her 2012 v Londýně, předsednic-
tví britským olympionikům. To všechno zvládl či zvládá Colin Berke-
ley Moynihan, čtvrtý Baron Moynihan. Ale popořádku.

Sport jako nástroj politiky? Špatné řešení
Ještě dnes se otřese, vzpomíná-li na bojkot letních olympijských 

her v Moskvě v roce 1980. Jako kormidelník osmiveslice si odsud 
přivezl stříbro. „Uvědomuji si, že sportovci jsou součástí celé společ-
nosti a že nestojí mimo dění. Ale nemohou být prvním nástrojem v 
první linii. Byl jsem proti sovětské okupaci Afganistánu, ale zároveň 
jsem naprosto nesouhlasil s bojkotem,“ říká a planou mu oči. „Když 
jste si mohli koupit na Piccadilly lístek a odjet na Bolšoj Balet, proč 
měli politickou situaci odskákat sportovci? Sport je mezinárodní 
jazyk mladých lidí. Politika patří politikům, míchat ji se sportem je 
špatné.“

Poslancem a ministrem energetiky a sportu
Boj proti bojkotu dlouholetému poslanci Moynihanovi málem  

zavřel cestu do vysoké politiky. „Margaret Thatcher nezapomíná. 
Ona byla pro bojkot, já proti. Takže když si mě zavolala, nevěděl 
jsem, co mě čeká.“

Slavná konzervativní politička však byla velkorysá. Colin Moyni-
han se stal v pouhých dvaatřiceti letech ministrem sportu. „Byl jsem 
mladý a sport byla moje vášeň,“ říká. Bojoval proti chuligánství na 
fotbalových stadionech, spoluzakládal Britskou paralympijskou 
asociaci. V letech 1990 – 1992 byl ministrem pro energetiku. Vskut-
ku úctyhodné zářezy do životopisu.

Zpátky k olympismu
V roce 2005 byl zvolen za předsedu Britské olympijské asociace, 

svou pozici obhájil v roce 2008. V současné době se intenzivně vě-
nuje přípravám olympijských her v Londýně v roce 2012. Zasedá v 
představenstvu LOCOG, organizačního výboru her. Takže práce má 
nad hlavu.

Hry v Londýně? Velká party s českou účastí!
Každé hry reflektují charakter města, nejinak tomu bude v přípa-

dě Londýna. „Je to velmi otevřená a kosmopolitní metropole s vel-
kou českou populací. Jsem si jistý, že zde bude skvělá atmosféra a 
hry budou oslava sportu. A věřím, že i se spoustou vašich fanoušků!“

Ti však budou potřebovat vstupenky. Český olympijský výbor
proto už před řadou měsíců zažádal o historicky nejvyšší kvótu. 

Prodávat se v Česku začalo 15. března. (Více na straně 2.) 
„Registrujeme mimořádný zájem o lístky. V Evropě je tolik zemí, 

které milují sport.
Poptávka je opravdu obrovská.“ podotýká Moynihan.

Bezpečnost – klíč k úspěšným hrám
Londýn připravuje na rok 2012 bezpečnostní manévry. „Ale mu-

síme najít rovnováhu – aby si lidé hry užili a nestáli hodinové fronty 
před vstupem do areálů. Věnujeme tomu opravdu velkou pozor-
nost, musíme zajistit bezpečí pro sportovce i diváky. Slibuji, že oto-
číme každý kámen,“ podotýká Moynihan.

Zlatá medaile pro EYOWF 2011
„Organizátorům bych dal zlatou medaili,“ skládá kompliment 

libereckému štábu lord Moynihan. „Opravdu, viděl jsem hodně 
podobných festivalů a můžu konstatovat, že organizace zde je na 
výborné úrovni.“

EYOWF 2011 je pro lorda Moynihana opravdu srdeční záležitos-
tí. Aby ne, v alpských disciplínách startoval jeho syn Nicholas. „To je 
opravdu zvláštní zkušenost. Jsem hrdý, že byl Nicholas v týmu. Ale 
nemám s tím nic společného, opravdu,“ smál se Moynihan, předse-
da britských olympioniků.

Rozhovor
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Prof il

Olympijská kolekce pro  
Londýn už vzniká!

Do londýnské olympiády zbývá necelý 
rok a půl, Alpine Pro už ale chystá oblečení 
pro Český olympijský tým. Stejně jako při 
přípravě kolekce pro hry ve Vancouveru, i 
oblečení pro Hry XXX. letní olympiády vzni
ká ve spolupráci se sportovci.

„Ceníme si přístupu Alpine Pro. Už pro 
minulé hry vytvořili skvělý set na míru 
českým sportovcům,“ vyzdvihl předseda 
Českého olympijského výboru Milan Jirásek.

Nejen ze sportovců, ale také z předsta
vitelů Alpine Pro a ČOV  je sestavený Deve
lopment Team, který se podílí na testování 
materiálů pro olympijskou kolekci a před
staví její vzhled široké veřejnosti.  Členy jsou 
bikerka Tereza Huříková, basketbalistka 
Eva Vítečková, horolezec Petr Mašek, skifař 
Ondřej Synek, místopředseda ČOV František 
Dvořák a ředitel výroby Alpine Pro Václav 
Hrbek.

Odhalení celé kolekce proběhne na slav
nostní módní přehlídce.

Mezinárodní olympijský 
výbor bojuje proti nelegál
nímu sázení 

Zástupci vlád, mezinárodních spor
tovních organizací a sázkových kanceláří 
na začátku března společně jednali na půdě 
Mezinárodního olympijského výboru v Lau
sanne. Shodli se na vytvoření speciál ního 
týmu, který bude koordinovat činnosti v 
projektu proti nelegálním sázkám.

Setkání předsedal prezident MOV Ja
cques Rogge a smyslem mítinku bylo předá
ní zkušeností a zlepšení systému vzájemné 
výměny informací. Zmíněný speciální tým 
bude tvořen zástupci sportovních organiza
cí, vlád a sázkových kanceláří.

Hrabě, ragbista, jachtař, ortoped. To je 
Jacques Rogge 

Narodil se v Belgii za druhé světové války, na třech letních olym
pijských hrách reprezentoval svou zemi v jachtingu. Pak se dal 
na kariéru funkcionáře a od postu šéfa Belgického olympijského 
výboru vystoupal až do pozice prezidenta Mezinárodního olym
pijského výboru.

To je Jacques Rogge, současný šéf zřejmě nejmocnější sportovní or-
ganizace světa.  „Tu práci mám rád a nestresuje mě, i když mám diář 
dost nabitý,“ usměje se. „Jsem klidný typ. Ale občas jsem unavený, třeba 
po osmnáctihodinovém letu,“ uvažuje. 

Magazín Forbes jej v letošním roce zařadil na 67. pozici nejvlivnějších 
lidí světa.

V půlce února navštívil Českou republiku, zhlédl slavnostní  
zahájení Evropského olympijského festivalu mládeže v Liberci a setkal se s českým premiérem 
Petrem Nečasem. 

Sto padesát destinací ročně
V kolika zemích světa už z titulu své 

funkce byl? „Tak to netuším, nikdy jsem to 
nepočítal,“ říká. „Ale odhaduju, že ročně na-
vštívím tak sto padesát až sto šedesát míst,“ 
podotkne vzápětí. V průměru to znamená, 
že každé dva dny spí na jiném místě plane-
ty. To je slušný výkon. 

Při jeho zcestovalosti se dost těžko hledá 
nejatraktivnější místo, které kdy spatřil. „Ale 
jedno z nejzajímavějších lokací bude určitě 
Papua-Nová Guinea. I v dnešní době je to 
pořád velmi panenská země. Opravdu výji-
mečné místo,“ zdůrazňuje Rogge.

Narodil se v roce 1942 v belgickém Gentu, v době, kdy zuřila druhá světová válka. Na olympij-
ských hrách 1968, 1972 a 1976 reprezentoval Belgii v jachtingu, byl také členem belgického rag-
byového týmu. V letech 1989 až 1992 šéfoval Belgickému olympijskému výboru, od roku 1989 do 
2001 i Evropským olympijským výborům. Do MOV zasedl v roce 1998, o tři roky později nahradil 
Juana Antonia Samaranche v pozici prezidenta. A král Albert II. ho povýšil do šlechtického stavu.

Během ZOH 2002 v Salt Lake City se stal prvním prezidentem MOV, který se ubytoval v olym-
pijské vesnici.

Pořád sportuje
Navzdory své vytíženosti si stále  

najde čas na sport. „Třikrát čtyřikrát týdně 
běhám, když je v hotelu fitness centrum, 
určitě tam vždycky zajdu. Není to už tako-
vé, jako když jsem byl aktivním sportov-
cem, ale dělám, co mohu,“ říká. Na jachting 
už nemá čas. „Bohužel, jsem velmi zane-
prázdněný.“

A jaký by byl jeho život, kdyby nebyl tím, 
čím je, tedy šéfem MOV? „Víc bych sporto-
val, víc bych jachtařil a chodil bych víc do 
galerií,“ zasměje se. Za dva roky tak může 
učinit. Jeho třetí funkční období skončí a už 
nebude moci znovu kandidovat.
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Jacques Rogge s Milanem Jiráskem, předsedou ČOV

Krasobruslař Tomáš Verner v olympij-
ském oblečení, vzor Vancouver.
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Jacques Rogge při slavnostním zahájení EYOWF 2011 v Tipsport 
areně.
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6 EYOWF 2011 v obrazech

Zlatý krasobruslař Petr Coufal (uprostřed) při slavnostním  
vyhlášení.

A ještě jednou Petr...

Spolu se stříbrnou a bronzovou medailistkou.Další úspěšný sportovec – snowboardistka Ester Ledecká, 
zlato v paralelním obřím slalomu 

Naposledy Petr – tentokrát v akci.

Kateřina Kotrlová a obří slalom. Snowboardistka Ester Ledecká.

Zlatá medaile kraso 
bruslaře Petra Coufa
la a snowboardistky  
Ester Ledecké. Úcty 
hodné výkony na  
svahu, na tratích  

či na ledu. Slavnostní zahájení a zakon
čení či vrcholná sportovní diplomacie. To 
vše byl 10. Zimní evropský olympijský 
festival mládeže 2011.
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Ze závodů běžců na lyžích.

Ze závodů běžců na lyžích. Česká smíšená štafeta - biatlon.

Skoky na lyžích. Krasobruslařka Eliška Březinová. 

EYOWF 2011 v obrazech

Slavnostní zakončení EYOWFu.
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Slavnostní zakončení v Tipsport areně 
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Z hokejového zápasu Česko - Slovensko 4:2.
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216 udělených medailí, 17 tisíc snědených pomerančů a jablek, 4 tisíce použitých ručníků, přes 2 tisíce připoje
ných počítačů ve vesnici, necelých 5 tisícovek diváků na slavnostním zahájení. I to byl 10. Zimní evropský olympij
ský festival mládeže v Liberci.

Zimní evropská olympiáda mládeže 2011 v číslech
44 výprav účastnických zemí. 

3 členové nejmenších výprav (Albánie, Moldavsko, Monako). 

99 členů největší výpravy – ruské. 

98 členů české výpravy. 

 2 medaile (zlaté) pro českou výpravu, získali je krasobruslař Petr Coufal a snowboardistka Ester Ledecká. 

1514 členů sportovních výprav, které dorazily na EYOWF 2011. 

4 500 diváků na zahajovacím ceremoniálu EYOWF 2011 v liberecké Tipsport areně. 

1052 osob, které zaplnily v průběhu zahajovacího ceremoniálu plochu Tipsport areny. 

2 000 diváků na hokejovém zápase Česko – Slovensko. 

1042 prodaných suvenýrů z oficiálního merchandisingu EYOWF 2011 za první dva a půl dne festivalu. 

2 272 připojených počítačů v olympijské vesnici. 

1991 je rok, kdy Evropský olympijský festival mládeže vznikl. 

20  ročníků festivalu. EYOWF 2011 je sice jubilejním desátým zimním festivalem, ale v součtu s letní edicí se 
jedná už o dvacátou evropskou olympiádu mládeže. 

500 dobrovolníků zapojených do organizace EYOWF 2011. 

216  medailí pro vítěze jednotlivých disciplín a sportů. 

10 hodin přímých přenosů a záznamů z průběhu EYOWF na kanálu ČT4. 

27 sportovců, kteří slavili v průběhu EYOWF 2011 narozeniny. 

174 akreditovaných novinářů z celé Evropy. 

4 000 ručníků v olympijské vesnici. 

7 500 jídel, která se každý den snědla v olympijské vesnici. 

14 000 zkonzumovaných balíčků sušenek. 

17 000 pomerančů, banánů a jablek, které snědli členové sportovních výprav.
 

Evropská olympiáda mládeže v číslech
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Český olympijský výbor vyhrál i odvolací soud ve sporu 
s Budvarem! 

Český olympijskývýbor 
zvítězil ve sporu  
s Budějovickým Budvarem. 
Podle pravomocného 
rozsudku odvolacího 
soudu použil Budvar ve 
své kampani v roce 2006 
neoprávněně olympijská 
symbolika.

Proto musel výboru zaplatit pokutu ve výši dva a čtvrt  
milionu korun. A zároveň zveřejnit omluvu v celostátních 
médiích. ČOV věnuje peníze po odečtu nákladů na řízení a soudní 
poplatky na nový projekt Národních olympijských stipendií.  
(Více na straně 1.)

Vrchní soud v Praze, jako odvolací soud, potvrdil rozsudek 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, jenž rozhodl, že 
Budějovický Budvar, n. p., před a v průběhu zimních olympijských 
her v Turíně v roce 2006 v rámci své reklamní kampaně na 
výrobky značky Budweiser Budvar neoprávněně použil olympijská 
symbolika.

Konkrétně se jednalo o část výrazu „olympiáda“ ve slovním 
spojení „HOKEJIÁDA“ a zapálený svazek hokejových holí asociující 
olympijskou pochodeň, jejichž užití je chráněno zákonem  
č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik.

Reklamy evokovaly olympiádu celou řadou dalších odkazů – ať se 
jedná o běh s pochodní, cestu do Itálie či medaile.

Za protiprávní jednání Vrchní soud v Praze uložil Budvaru 
povinnost zveřejnit omluvu Českému olympijskému výboru v 
Hospodářských novinách, Mladé frontě DNES, Lidových novinách a 
na svých internetových stránkách.

Budvar dále musí ČOV zaplatit částku ve výši 2,25 milionu korun, 
která odpovídala bezdůvodnému obohacení a přiměřenému 
zadostiučinění.

Olympijský symbol, tj. olympijské kruhy, olympijská vlajka, 
olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, 
olympijská hymna, olympijské emblémy, a výrazy „olympiáda“ či 
„olympijský“ patří mezi olympijská symbolika chráněná zákonem  
č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik.

Jakékoliv užívání symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné 
obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného 
zmocnění, k jehož udělení je jako jediný v České republice oprávněn 
pouze ČOV. Zákaz užívání olympijských symbolik se vztahuje 
rovněž na jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská 
symbolika či jejich část.

Olympijská symbolika
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„Zvítězili jsme po téměř šesti 
letech sporu. Je to významný 
a precedentní případ.“
Milan Jirásek, předseda Čes-
kého olympijského výboru
 
„Národní olympijské výbory 
a Mezinárodní olympijský 
výbor považují ambush mar-
keting za vážnou hrozbu. 
Proto intenzivně chráníme 
práva společností, které pod-
porují olympijské hnutí. Bez 
jejich podpory by se olympij-
ské hry nemohly konat. Velmi 
si vážím práce našich kolegů z Českého olympijského výboru, 
kterou přispěli k ochraně olympijského intelektuálního vlast-
nictví.
Společnosti, které se snaží vytvářet falešný dojem, že jsou 
spojeny s olympijskými hrami, ohrožují finanční model her a 
nepřípustně podvádějí olympijské sportovce a fanoušky.“
Timo Lumme, výkonný ředitel Mezinárodního olympijské-
ho výboru pro marketing a TV 
„Nesoudíme se primárně pro peníze. Chráníme oficiální part-
nery, kteří velkými prostředky podporují dlouhodobě české 
sportovce a jejich přípravu na olympijské hry. Na olympijské 
symbolice nesmí nikdo parazitovat, jinak by marketingový 
koncept pěti kruhů ztrácel smysl. O soudní poplatky se bude-
me soudit mimochodem také, jsme vítězi sporu. Očekáváme, 
že nám soud vyhoví.“
Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru 
pro ekonomiku a marketing
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Šéf českých olympioniků Milan 
Jirásek mohl být s výsledkem 
sporu spokojen.
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Olympijský svět na ČT4

Nejlepší házenkář světa Filip Jícha (vlevo) se objevil před kamerami Olympijské-
ho magazínu v pátém díle.  

Velké sportovní výkony, české olympij
ské hvězdy, cesta do Londýna 2012, ale 
také pohled do světa fanoušků. Nejen to 
nabízí nový Olympijský magazín, společ
ný projekt České televize a Českého olym
pijského výboru.

Ze studia diváky přivítá moderátor Petr Svěcený. Pre
miéra pořadu je vždy ve středu po tři čtvrtě na pět od
poledne.

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!

Osmý díl, 30. 3. 2011
•	 	Den	s	Jardou	Kulhavým,	mistrem	Evropy	v	MTB	–	cross	

country
•	 Reportáž	o	maskotech	zimní	olympiády	2014	v	Soči	
•	 	České	olympijské	legendy:	sedminásobná	olympijská	

vítězka Věra Čáslavská 
•	 Olympijská	pochodeň	a	vznik	tradice	

•	 	Olympijské	příběhy:	Nikolaj	Adrianov,	patnáctinásobný	
olympijský medailista v gymnastice

Sedmý díl, 23. 3. 2011 
•	 	Den	s	Romanem	Kreuzigerem,	českým	profesionálním	

cyklistou 

•	 Reportáž	o	dobrovolnícich	pro	LOH	2012	
•	 	České	olympijské	legendy:	běžkyně	na	lyžích	Květa	 

Pecková 
•	 	Rozhovor	s	Jardou	Bábou,	medailistou	z	nedávného	

atletického ME v Paříži

Šestý díl, 16. 3. 2011
•	 Den	s	mistryní	Evropy	na	400	metrů	Denisou	Rosolovou		
•	 Připomenutí	Pierre	De	Cubertina	a	jeho	přínosu	sportu	
•	 	České	olympijské	legendy:	veslaři	Oldřich	a	Pavel	Svoja-

novští 
•	 2012	v	Londýně		
•	 	Představení	maskotů	na	ZOH	2014	v	Soči

Pátý díl, 9. 3. 2011
•	 Den	s	nejlepším	házenkářem	světa	Filipem	Jíchou		
•	 	Exkluzivní	rozhovor	s	Jacquesem	Roggem,	prezidentem	

MOV 

•	 České	olympijské	legendy:	Dana	Zátopková	
•	 Vstupenky	na	OH	2012	v	Londýně		
•	 Olympijské	příběhy:	Eric	Haiden

Čtvrtý díl, 2. 3. 2011
•	 Den	s	boulařkou	Nikolou	Sudovou	
•	 České	olympijské	legendy:	Martin	Doktor	
•	 	Veslařský	mistr	světa	Ondřej	Synek	vyvíjí	kolekci	pro	

Londýn 
•	 Olympijské	příběhy:	Carl	Lewis

Třetí díl, 23. 2. 2011
•	 Wimbledon,	dějiště	olympijského	tenisového	turnaje	
•	 Den	se	zápasníkem	Markem	Švecem	
•	 České	olympijské	legendy:	desetibojař	Robert	Změlík	
•	 Olympijské	příběhy:	Björn	Dählie

Druhý díl, 16. 2. 2011
•	 Evropská	olympiáda	mládeže	v	Liberci	
•	 	Rozhovor	s	Jacquesem	Roggem,	prezidentem	Meziná-

rodního olympijského výboru 
•	 Olympijská	sportoviště	v	Londýně	
•	 	Den	s	překážkářem	Petrem	Svobodou,	(teď	už)	zlatým	

evropským šampionem 
•	 České	olympijské	legendy:	házenkář	Jiří	Vícha

První díl, 9. 2. 2011
•	 Jak	získal	Londýn	pořadatelství	LOH	2012	
•	 	Den	s	Davidem	Kosteleckým,	olympijským	vítězem	ve	

střelbě na trap 
•	 České	olympijské	legendy:	oštěpař	Jan	Železný	
•	 Olympijské	příběhy:	Toni	Sailer

Klikněte na nadpis a video se automaticky spustí:
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380006/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380009-olympijsky-magazin/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380008-olympijsky-magazin/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380007/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380006/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380005/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380004/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380003/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/211471290380002/
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České olympijské hnutí

Jubilea Jana Klapáče a Oldy 
Svojanovského

Přelom února a 
března přinesl ne
jen jarní počasí, ale 
i významná jubilea 
dvou českých spor
tovců a olympioni
ků – Jana Klapáče  
a Oldřicha Svoja
novského. 

Dne 27. února oslavil sedmdesáté naro
zeniny Jan Klapáč, nejslavnější odchovanec 
karlovarského hokeje, mistr světa a dvojná
sobný olympijský medailista. 

Z veslařských kanálů vylovil medailové 
úspěchy Oldřich Svojanovský, který své 
pětašedesátiny oslavil 9. března. Jako kluk 
zkoušel nejrůznější sporty, úspěšný byl jako 
lyžař. Nakonec však zvítězilo veslování.  
Z olympijských her si Svojanovský přivezl 
dvě medaile, stříbro a bronz. Sportu zůstává 
věrný, v současné době pracuje jako předseda 
Českého klubu olympioniků.

Osmdesát let Karla Maliny
Neúnavný propagátor pozitivních hod

not sportu, zvláště olympijských myšlenek  
a principů fair play Karel Malina oslavil  
v únoru osmdesáté narozeniny. Dlouholetý 
redaktor Českého rozhlasu je spolupracovní
kem Českého olympijského výboru.

Karel Malina stál u zrodu Českého klubu 
fair play. Sám je nositelem Ceny fair play Me
zinárodního výboru při UNESCO.

Machuru neomilostnili
Rozhodčí komise ČOV v únoru potvrdila 

dvouletý trest za doping Remigia Machury 
mladšího, když zamítla jeho odvolání. Koulař 
trest dostal v září 2010 od disciplinární komi
se ČOV. Přijde tak o LOH v Londýně, trest mu 
totiž vyprší až 11. srpna 2012. 

Namátková kontrola odhalila vloni  
v červenci u Machury mladšího nepovolenou 
hladinu růstového hormonu. Podle komise 
šlo o uměle vyrobené hormony, jejich hod
noty totiž značně překračovaly hraniční limit 
a vyloučily tak obhajobu, že šlo o přirozený 
hormon.

70 let Jiřího Rašky
Když v roce 1968 v Grenoblu poprvé zacinkalo zimní 

olympijské zlato na hrudi českého reprezentanta, po
psal zážitek ze skokanského můstku novinář a spisova
tel Ota Pavel.

„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký  
lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, foto-
reportér Jarda Skála přestal fotografovat. Trenér Remsa si 
omýval obličej sněhem a písklavý skokan Nor Wirkola pře-
stal pískat.“

 

Skokanem, který tak oslnil publikum, rozhodčí i novináře, 
byl Jiří Raška. Na zopakování jeho zlatého úspěchu čekali 
čeští sportovci celých třicet let až do hokejového turnaje v 
Naganu.

 

Pracovité válečné dítě
„Po válce byla chudoba, jako většina kluků jsem se zabý-

val sportem, nic jiného tehdy nebylo,“ vzpomíná na svoje začátky Jiří Raška. Narodil se 4. února 1941 ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Hrál fotbal, házenou, nakonec ale vyhrály lyže. „U nás se říkalo, že se tam děti 
rodí s lyžema na nohou,“ směje se Raška.

 

Brzy se dostal do reprezentace, kterou vedl trenér Zdeněk Remsa. „Bylo nám tehdy od šestnácti do 
dvaceti let a byla to bezvadná doba. Díky tvrdé práci, kterou nám Remsa ordinoval, jsme se vypracovali 
a ve světě nám neřekl nikdo jinak než Remsa Boys. Když jsme přijeli na závody, soupeři se děsili, že nás 
přijelo osm nebo deset a že je tím pádem posuneme o několik míst dozadu.“

 

Medaile a světový rekord
Jako závodník se zúčastnil dvou olympiád a tří mistrovství světa. V Grenoblu 1968 získal kromě zlaté 

na středním i stříbrnou medaili na velkém můstku. O rok později skočil světový rekord v Planici. Před do-
mácím publikem vybojoval stříbro na mistrovství světa v Tatrách 1970. Zvítězil na Intersportturné 1971, 
na šampionátu v letech na lyžích v Planici 1972 získal bronz. V roce 2003 byl vyhlášen českým lyžařem 
století. 

 

Skokanský rod
Ke skokanské kariéře inspirovali Jiřího Rašku bratranec se strýcem, kteří skákali před ním. Když nadob-

ro odepnul lyže, pokračovali v jeho stopě syn Jiří a vnuci Jan a Jiří Mazochovi.
 

Sám Raška sportem nikdy žít nepřestal. Pokračoval jako trenér, funkcionář ve Frenštátě, na lyžařském 
svazu a v Českém klubu olympioniků. Letos slaví sedmdesáté narozeniny. „Sport je můj celoživotní do-
ping. Bez toho bych tu už nebyl,“ tvrdí pracovitý olympionik.
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Jiří Raška letí v Grenoblu pro medaili. 

Oldřich Svojanovský
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Fair Play 

Český klub fair play (ČKFP) uděloval 30. března ceny za rok 2010. I vloni se našly příklady 
rytířského sportovního chování.

„Oceňujeme ty, kteří si uvědomují, že sport má lidský rozměr. Jejich činy mají větší cenu, než 
sportovní výsledek. Velmi si toho vážíme,“ řekla Květoslava Pecková, předsedkyně ČKFP. 

Oceněni byli také studenti a žáci, kteří převzali školní ceny fair play za rok 2010. Zasedání 
ČKFP v pražském sídle Autoklubu si nenechala ujít řada osobností, nechyběly olympijské ví
tězky Dana Zátopková a čestná předsedkyně Českého olympijského výboru Věra Čáslavská.

Hlavní cena za čin
Petr BIDAŘ – krasobruslař
Při mistrovství republiky mladých krasobruslařů v Brně se Tomá-

ši Kupkovi ztratila taška s bruslemi. Českobudějovický Petr Bidař 
mu půjčil své, přestože jej za hodinu čekal závod. Navíc riskoval, 
že mu mladší kolega brusle může poškodit. Petr přes nesporné 
narušení předstartovního soustředění dokázal zvítězit v juniorské 
kategorii i ve sportovních dvojicích. 

Dokázal tak víc, než své sportovní umění… V čem by závodil on 
sám, kdyby se s jeho bruslemi něco stalo? „Mezi kamarády je přece 
normální, že si pomohou,“ řekl Bidař, když přebíral již třetí diplom 
– za čin fair play na tomto mistrovství.

Jiří PRUDIL – cyklista kategorie MTB
„Je obětavý člověk, ochotný vždy pomoci,“ tak svitavského ko-

legu charakterizoval Leoš Balák z Tišnova, který v Bořitově píchl 
zadní kolo a rozhodl se zbylé 4 kilometry doběhnout s kolem na 
rameni. Ve chvíli defektu měl před Prudilem desetiminutový ná-
skok, ale ten se pochopitelně snižoval a dvacet metrů před cílem 
Jirka Baláka předjel. I letmý pohled na zakrvácené rameno (kolo 
MTB není uzpůsobeno pro nošení na rameni, lanka jsou vedena 
spodní částí vrchní trubky) mu postačil, aby přerušil svůj finiš, po-
čkal a nechal zraněného Baláka dokončit závod na 2. místě. Prudil 
přitom riskoval, že ho předjede další soupeř a ztratí cenné body, 
což by mohlo ovlivnit jeho umístění v celé sérii. 

Hlavní cena za kariéru
Jiří DALER – cyklista  
Odchovanec	Žabovřesk	se	v	brněnské	Dukle	u	trenéra	Puklické-

ho věnoval hlavně stíhacímu závodu. „Domníval jsem se totiž, že 
to je jediná olympijská disciplína, kde se mohu prosadit.“

Sváděl urputné boje hlavně s Nizozemcem Tiemenem Gro-
enem. Nejprve s ním prohrál semifinále na mistrovství světa v Pa-
říži. Jeho bronz byl první medailí, kterou Československo získalo 
na cyklistické dráze. 

Do programu olympiády 1964 v Tokiu byl poprvé zařazen stí-
hací závod jednotlivců. Daler hladce prošel úvodními koly, v se-
mifinále mu los místo Groena přisoudil Dána Isakssona, kterého 
bez větších problémů porazil. Ve finále mu byl soupeřem Ital Gio-
rgio Ursi. Daler po čtyřech okruzích prohrával o 10 metrů. Ovšem 
přibližně v polovině závodu zaútočil a náskok vyrovnal. Dvě kola 

před cílem už bylo zřejmé, že mu výhra 
neunikne. Byla to první zlatá olympijská 
medaile pro naši cyklistiku. 

Roku 1967 se také jako první československý cyklista zapsal do 
tabulek světových rekordů: na předolympijských závodech v Me-
xiku	zajel	nejrychlejší	časy	na	4	km	(4:45,94)	 i	na	5	km	(6:05,64).	
Celkem vytvořil 14 československých rekordů, byl osmkrát mis-
trem republiky ve stíhacím závodě a další tři tituly přidal za Duklu 
Brno v silničních závodech družstev. V letech 1969-70 působil ve 
Francii a po návratu domů trénoval své nástupce v Dukle Brno.

Diplom
Josef HUŠBAUER – fotbalista  
Záložník Příbrami přiznal při ligovém utkání v Budějovicích, že 

poslal míč do zámezí a změnil tak verdikt rozhodčího. „Ta teč byla 
evidentní, musel jsem se přiznat. V tu chvíli jsem si hlavně přál, 
abychom z následné akce nedostali branku...“ Bohužel pro něj, 
domácí hned po vhazování vstřelili gól. Hušbauer se poté, díky 
svému čestnému jednání, stal terčem zloby trenéra i svých spo-
luhráčů.

HC KRKONOŠE  – hokej   
Při hokejovém utkání o postup do I. ligy starších dorostenců 

praskl jednomu z nejlepších hráčů HC Junior Mělník Martinu Pri-
atkovi nůž brusle. Tím byl vyřazen ze hry, protože tým Mělníka ne-
měl k dispozici náhradní nůž potřebné velikosti. Domácí neváhali 
a zapůjčili Priatkovi připravené brusle jeho velikosti.  Snad to mělo 
pozitivní vliv na mladé hráče Mělníka a v podobné situaci se za-
chovají stejně příkladně.

FK  LITOL – cyklista
V zápase 25. kola středočeského krajského přeboru vracel fot-

balista Litovle po rozehrání „míče rozhodčího“ balon dlouhým od-
kopem k bráně hostů. Míč však překvapivě skončil v síti nepozor-
ného brankáře Úval. Rozhodčí musel kuriózní gól uznat. Litovelští 
však nechtěli využít shody okolností a po nejbližším rozehrání si 
vstřelili vlastní branku, čímž byl stav utkání srovnán na 1:1. 

Jakub SVOBODA – fotbal   
Při závodě Českého poháru v Příbrami byl srbský cyklista Ne-

bojsa Jovanovič, závodící za Spartu, vážně zraněn při srážce s 
nepozorným motocyklistou. Neměl zdravotní pojištění, které by 
pokrylo operaci klíční kosti a ošetření dalších důsledků srážky. Vše 
vyřešil Jakub Svoboda z klubu Kolokrám-Svijany, zajistil mu od-
borné ošetření i rychlou přepravu do Srbska na operaci. Svoboda 
často pomáhá talentovaným sportovcům a svým chováním jim 
jde příkladem.

V Praze se udělovaly ceny fair play za rok 2010  
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Fair Play 

Miroslav Langer – sportovní redakce České televize   
Redakce sportu ČT (jmenovitě Miroslav Langer) byla navržena 

za mimořádnou aktivitu při propagaci myšlenek sportovního ry-
tířství. Velkou pozornost věnovala Evropskému kongresu fair play 
v Praze a její pořady se tak dostaly i k divákům, kteří dosud o hnutí 
fair play příliš nevěděli. 

FC HRADEC KRÁLOVÉ – fotbal   
Po návratu do nejvyšší soutěže vyšli hradečtí fotbalisté ochotně 

vstříc soupeři – Plzni, která je kvůli termínu utkání 3.  předkola Ev-
ropské ligy v Istanbulu požádala o přesun prvoligového zápasu z 
neděle na pondělí.

Jaroslav BUKOVSKÝ – národní házená    
Rozhodčí	Bukovský	ze	Žatce,	povoláním	řidič	sanitky,	své	schop-

nosti prokázal při mistrovství republiky starších žaček.  Zachránil 
vedoucího družstva Olbramovic, který v horku upadl do bezvě-
domí a nastala u něj zástava dechu. Masáží srdce a dalšími oživo-
vacími metodami pohotový Bukovský zachránil lidský život. Sám 
skromně prohlásil, že to přece byla jeho povinnost.

Roman FARÁŘ – házená    
Hráč Baníku OKD Karviná se zachoval příkladně ve 23. minutě fi-

nále Českého poháru, při kterém v Karviné přivítali rivaly ze Zubří. 
Po střele soupeře skončil míč v autu a házenkáři Karviné spěchali 
do protiútoku. Zastavil je právě Roman Farář, který rozhodčímu 
přiznal teč („I když to nebylo jasně vidět, já jsem dotek míče cítil, 
takže jsem ho musel přiznat.“). Dal tak soupeři šanci v prestižním 
duelu skórovat. 

Milan MALINA – házená    
Gólman HC Gumárny Zubří ve finále Českého poháru v Karviné 

opravil rozhodčí, když se střela domácího hráče odrazila od tyčky 
mimo hřiště. Rozehrávat mělo podle rozhodčích Zubří, ale Malina 
svým přiznáním ponechal míč domácím, i když to jeho týmu vzalo 
šanci na případnou úpravu skóre.

Michal Havelka – tělesně hendikepovaný atlet    
Člen 1. centra zdravotně postižených v Českých Budějovicích se 

zúčastnil Českého poháru tělesně hendikepovaných atletů v Brně. 
Tyto závody jsou specifické v tom, že vrhači musí být upevněni na 
odhodové stoličce a odhází všech 6 pokusů za sebou. Když se Ha-
velka podíval na svůj zápis, hned objevil chybu: nejdelší Michalův 
pokus měřil 25,70 m, ale rozhodčí si poznamenali 28,60 m. Takový 
výsledek by se mu určitě líbil, ale na chybu hned upozornil. Kdyby 
se nezachoval čestně, neměl by ze sebelepšího výsledku radost.

Zuzana Michalová – plavání    
Je trenérkou TJ Koh-i-noor České Budějovice. Na krajském po-

háru žactva byla její svěřenkyně po závodě na 100 m znak volá-
na rozhlasem k vyhlášení výsledků. To ji překvapilo, a proto si šla 
zkontrolovat její čas k rozhodčím. Zjistila, že se dopustili chyby a 
rozhodčí výsledky její zásluhou stihli před oficiálním vyhlášením 
opravit. Její svěřenkyně tak přišla o vítězství. Ocenění hodnou je i 
skutečnost, že na její čin upozornil klub ČKFP Jiří Filip, trenér jiné-
ho českobudějovického (konkurenčního) plaveckého oddílu.

Dopis domů
Pavel VIMMER – V závodě rallykrosové divize A půjčil převo-

dovku z vlastního nepojízdného vozu soupeři, kterému tím umož-
nil v sérii pokračovat. 

Jan ŠIMEK – Cyklista, na mistrovství republiky dal své zadní 
kolo jinému závodníkovi, aby mohl závod dokončit. 

Výkonný výbor Českého olympijského výboru zasedal po
druhé v roce 2011. Projednal mimo jiné situaci v Sazka, a.s. 
či hospodaření ČOV. Schválil také projekt Národních olympij
ských stipendií.

Sazka: Dopis dozorčí radě
Výkonný výbor ČOV vzal po přípomínkách na vědomí po

stup a kroky Českého olympijského výboru v rámci pověření 
VV z 19. ledna 2011. ČOV se obrací na dozorčí radu Sazka, a.s., 
aby získal odpovědi na otázky, které vznesl jeho zástupce na 
nedávné mimořádné valné hromadě Sazka a.s. a nedostal 
na ně odpověď.

Vyrovnané olympijské hospodaření v roce 2010 
V roce 2010 hospodařil Český olympijský výbor s výdaji 

111,44 milionu korun a příjmy ve výši 115,32 milionu ko
run. Nejvyšší položkou je 56,58 milionu korun, které ČOV 
poukázal sportovním svazům na přípravu reprezentantů 
na olympijské hry. Původní rozpočet počítal se schodkem, 

realita je vyrovnané hospo
daření s vytvořením rezervy 

pro příští rok.
„Naším cílem je maximálně podporovat český sport, naše 

reprezentanty a jejich účast na olympijských hrách. Tam se 
snažíme směřovat co nejvíce peněz. V roce 2010 jsme hospo
dařili s výrazně lepším výsledkem, než jsme původně před
pokládali. I díky tomu jsme mohli peníze pro sportovce na
výšit o vice než deset procent,“ říká Jiří Kejval, místopředseda 
Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing.

Národní olympijská stipendia pro Londýn
Výkonný výbor schválil vyhlášení Národních olympij

ských stipendií. Více informací na straně 1.

Česká účast na EYOWF 2011 
Česká výprava se zúčastnila 10. Zimního evropského 

olympijského festivalu mládeže v historicky nejširším složení, 
výprava čítala 98 členů. Organizační zajištění bylo perfektní. 
Češi však získali jen dvě medaile (Ester Ledecká, snowboar
ding – paralelní obří slalom, a krasobruslař Petr Coufal). „Je 
to určitě otázka k zamyšlení, v dalších disciplínách jsme příliš 
úspěšní nebyli. Souvisí to s  podporou mládeže a sportovní 

infrastruktury, na což poukazujeme konzistentně dlouhou 
dobu,“ říká František Dvořák, místopředseda ČOV pro sport..

Veřejná rozprava k připravovanému zákonu  
o sportu

Ve čtvrtek 14. dubna bude ČOV spoluorganizovat otevře
nou diskuzi k připravovanému novému legislativnímu rámci, 
který má zlepšit postavení sportu v české společnosti. Zú
častní se špičky sportovního i politického života. Informoval  
o tom Jiří Kejval.

Olympiáda dětí a mládeže
Přípravy na další ročník největšího projektu ČOV na pod

poru sportu mládeže v Česku jsou v plném proudu. V červnu 
2011 hostí Olympiádu dětí a mládeže Olomoucký kraj.

V roce 2012 bude pořádat Hry V. zimní olympiády dětí  
a mládeže ČR Moravskoslezský kraj. O rok později bude opět 
na pořadu letní edice, o hostiteli se bude rozhodovat letos  
v červnu. Informoval o tom Josef Dovalil, místopředseda ČOV 
pro olympismus. 

Výkonný výbor ČOV se sešel podruhé v roce 2011

13



INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  | 2/2011, duben

České olympijské hnutí

V neděli 23. ledna uplynu
lo 150 let od narození Jiřího  
GuthaJarkovského (1861
1943). K výročí Český olym
pijský výbor vydává samo
statnou monografii, 8. dubna 
2011 pořádá k tomuto jubileu 
mezinárodní konferenci.

 

Zakladatel Mezinárodního 
olympijského výboru

Zakládající člen Mezinárod-
ního olympijského výboru byl  
i jedním z nejdéle působících 
ve funkci, vždyť jeho členství 
zaniklo až smrtí v roce 1943. 
Patřil k přátelům a nejbližším 
spolupracovníkům obnovitele 
olympijských her a dlouhole-
tého předsedy MOV Pierre de 
Coubertina. V období Rakouska- 
Uherska se mu podařilo obhájit 
samostatné zastoupení Čechů  
v MOV. 

Po 1. světové válce byl v letech 1919-1923 generálním 
tajemníkem MOV, spoluvytvářel Olympijskou chartu. Po 
jejím	přijetí	se	v	roce	1921	stal	členem	i	první	exekutivy	
MOV, a to až do roku 1925, kdy na funkci kvůli svému 
stáří rezignoval. Učinil tak na VIII. olympijském kongresu 
a 24. zasedání MOV v Praze, o jejichž úspěšný průběh se 
rozhodnou měrou zasloužil. 

Guth byl původním povoláním středoškolský profesor 
francouzštiny, češtiny a tělesné výchovy. Absolvoval Filo-
sofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1883 
byl prvním promovaným doktorem filosofie na české 
univerzitě. 

V létě 1891 využil možnosti získat stipendium na stu-
dijní cestu o tělesné výchově a odjel do Paříže, kde se 
prostřednictvím Františka Drtiny seznámil s Pierrem de 
Coubertinem. Zrodilo se jejich přátelství, díky němuž se 
Guth stal v červnu 1894 členem MOV. V roce 1896 byl 
jmenován řádným středoškolským profesorem a začal 
učit na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze, a to až do 
roku 1916, kdy byl pro své mezinárodnmí styky a členství 
v MOV dán jako nespolehlivý do výslužby. 

 

Tahoun českého sportovní
ho prostředí

Po úspěchu olympiády 
1896 v Athénách usiloval  
o založení Českého olympijské-
ho výboru. Seznámil se přitom 
s řadou sportovních nadšenců, 
hlavně s Václavem Rudlem a 
Josefem	 Rösslerem-Ořovským.	
V květnu 1897 však místo ČOV 
vznikla Česká amatérská atle-
tická unie, která vystupovala 
jako české všesportovní ústředí. 
Guth se stal jejím prvním před-
sedou, následující rok ho vystří-
dal	Rössler-Ořovský.	 Společným	
úsilím pak 18. května 1899 za-
ložili Český olympijský výbor, 
který s výjimkou období 1.  
a 2. světové války nepřetržitě 
působí dodnes.

 Guth byl až do roku 1929 jeho 
prvním předsedou, úspěšně ob-
hajoval jeho samostatnost proti 

tlaku předlitavských úřadů, ve své funkci byl uznávaným 
arbitrem v častých sporech českých sportovních organi-
zací. 

 

Ceremoniář prezidenta Masaryka
Po vzniku Československé republiky se vrátil na gym-

názium v Truhlářské ulici, ale už roku 1919 byl povolán – 
coby autor knih o společenském chování, které vyučoval 
i na Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technic-
kém – na Pražský hrad do Kanceláře prezidenta republi-
ky jako ceremoniář. Vytvořil republikánský protokol, byl 
ideovým tvůrcem nejvyššího československého státního 
vyznamenání Řádu Bílého lva (v anonymní soutěži na-
vrhl i jeho podobu) a posléze vedl i jeho agendu. V roce 
1920 si ke jménu připojil umělecký pseudonym Stanislav 
Jarkovský.

 

Spisovatel
Pro dějiny českého a mezinárodního olympismu jsou
důležité jeho Paměti olympijské (1894-1918) z roku 

1929a Poslední paměti olympijské (1918-1936), které 
vyšly v časopise Star v ročnících 1936-1938. Je rovněž 
autorem prací Hry olympické za starověku a za dob nej-
novějších (1896) a Vývoj českého olympismu.
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150 let od narození Jiřího GuthaJarkovského
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Kalendárium

Vyhlášeny nejlep
ší trenérky  
a cvičitelky za rok 
2010 

Dvaadvacet trenérek  
a cvičitelek se v úte
rý 22. března sešlo na 
společenském setkání  
v hotelu Pyramida v Pra
ze, které uspořádal Český 
olympijský výbor. 

Všechny dámy získaly 
ocenění ČOV z rukou jeho 
šéfa Milana Jiráska. 

Nechybělo jedno výji
mečné ocenění individu
álního výkonu. Získala ho 
někdejší vynikající trenérka 
olympioniček ve skocích do 
vody Marie Čermáková. 

Její svěřenkyní byla na
příklad olympijská vítězka 
z roku 1968 Milena Duch
ková. Čermáková získala 
Diplom Mezinárodního 
olympijského výboru za rok 
2010 za vynikající přínos 
v zapojení žen a dívek do 
sportu. 

Akce se zůčastnili zá
stupci českých sportovních  
a tělovýchovných organi
zací, za Český olympijský 
výbor kromě předsedy Mi
lana Jiráska také například 
čestná předsedkyně Věra 
Čáslavská. 

Věra Čáslavská v obležení 
oceněných trenérek a cvi-
čitelek.

KALENDÁRIUM
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Mezinárodní olympijský 
výbor

5. – 6. dubna 2011

Zasedání výkonného 
výboru

Londýn, Velká Británie

3. – 4. července 2011

Zasedání výkonného 
výboru

Durban, JAR

22. června 2011

Celosvětový Olympijský 
den

6. – 9. července 2011

Zasedání Mezinárodního 
olympijského výboru

Volba hostitele zimních 
olympijských her 2018

Durban, JAR

7. – 8. prosince 2011

Zasedání výkonného výbo
ru Lausanne, Švýcarsko

Asociace Evropských 
olympijských výborů

23. – 30. července 2011

 11. evropský olympijský 
festival mládeže 2011

Trabzon, Turecko

Český olympijský výbor 
(ČOV)

20. dubna 2011

Zasedání výkonného výboru

21. dubna 2011

Plénum ČOV

18. června 2011

Zasedání výkonného výboru

21. – 26. června 2011

Hry V. letní olympiády dětí  
a mládeže České republiky

Olomoucký kraj

21. září 2011

Zasedání výkonného 
výboru

23. listopadu 2011

Zasedání výkonného 
výboru

Český klub fair play (ČKFP)
Patronáty

Český klub fair play uděluje  
v průběhu roku 2011 
patronáty nad akcemi 
Asociace školních sportovních 
klubů České republiky a nad 
dalšími sportovní podniky. 

Český klub olympioni-
ků (ČKO)

24. května 2011

Memoriál Ludvíka Daňka 
(patronát ČKO nad 
atletickým mítinkem)

Turnov

24. – 25. června 2011

Finále Odznaku 
všestrannosti olympijských 
vítězů (patronát ČOV)

Praha, Strahov

11. listopadu 2011

Výroční setkání členů ČKO

Praha, Masarykova kolej

9. prosince 2011

Setkání seniorů (medailistů)

Praha, Masarykova kolej

Česká olympijská  
akademie

Akce s mezinárodní účastí ve 
spolupráci s ČOA a ČOV

8. 4. 2011

Mezinárodní konference  
k 150. výročí narození Jiřího 
Gutha Jarkovského

Praha

11. – 18. 5. 2011

11. mezinárodní zasedání 

ředitelů a předsedů 
národních olympijských 
akademií

Témata: Olympismus, mládež  
a budoucnost olympismu  
v globálním světě.

Antická Olympia, Řecko

2. 6. – 9. 6. 2011

9. mezinár dní zasedání pro 
pedagogy a akademické 
funkcionáře vysokých škol 
tělesné výchovy

Témata: Olympismus, jak 
mohou sportovní tradice v 
odlišných kulturách obohatit 
olympijskou výchovu.

21. 6. – 27. 6. 2011

3. mezinárodní zasedání 
olympijských medailistů

Témata: Olympismus, role 
olympioniků jako vzorů

25. 6. – 9. 7. 2011

51. mezinárodní zasedání 
mladých účastníků

Témata: Olympismus, 50 let 
olympijské  výchovy.

2. 9. – 30. 9. 2011

18. mezinárodní seminář 
olympijských studií pro 
postgraduální studenty

Témata: Olympijské hry  
a olympijské hnutí: minulost, 
přítomnost a budoucnost 
– analýza z historických, 
filosofických a sociálních 
aspektů, Mezinárodní 
olympijská akademie: 50 let 
olympijské výchovy – budoucí 
perspektivy.

9. 9. – 16. 9. 2011

13. mezinárodní seminář 
pro sportovní žurnalisty

Témata: Olympismus, 
elektronická média  
a olympijské hry
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