
INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  | 3/2010, červen

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

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.olympic.cz

Konference Sport a stát ukázala směr

Chystá se tradiční Olympijský den
V Praze, Brně, Ostravě a dalších dvanácti českých městech se ve středu 23. června bude, 

stejně jako v dalších 150 státech světa, konat další ročník Olympijského dne, v rámci které-
ho se uskuteční běžecký závod. Pořadatelem běhu je Český olympijský výbor. 

Olympijský den má velkou tradici, slaví se od roku 1948. Připomíná založení Mezi-
národního olympijského výboru v červnu 1894. Po celém světě se běhu účastní tisíce 
běžců.   

Více na straně 5.

Podmínky pro sport v České republice nejsou ideál-
ní. Přestože je sport velice důležitý, jeho potenciál není 
v Česku plně využitý. Navíc je dlouhodobě podfinan-
cován. Na tom se shodli všichni účastníci konferen-
ce Sport a stát, která se uskutečnila začátkem května 
v Praze.

Politici a sportovci hledali shodu
Během dvoudenního maratonu vystoupily špičky nej-

silnějších politických stran, osobnosti veřejného života 

a sportovního prostředí. Také v publiku bylo mnoho vý-
znamných osobností, včetně šesti českých olympijských 
vítězů.

„Došlo k jednoznačné shodě mezi zástupci politic-
kého spektra a českých sportovních organizací jak 
ohledně cílů, tak i prostředků, jak jich dosáhnout,“ 
řekl náměstek ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy Jan Kocourek. Na konferenci se mimo jiné 
diskutovalo o významu sportu pro společnost a jeho 
vztahu s ekonomikou.

Konferenci uspořádalo z inici-
ativy Českého olympijského vý-
boru Ministerstvo školství mlá-
deže a tělovýchovy a zastřešily ji 
tuzemské sportovní organizace. 
Těmi byly Český svaz tělesné 
výchovy, Česká obec sokolská, 
Sdružení sportovních svazů, 
Klub českých turistů, Orel, Auto-
klub České republiky, Asociace 
tělovýchovných jednot a spor-
tovních klubů České republiky, 
Český střelecký svaz, Česká aso-
ciace Sport pro všechny a Asoci-
ace školních sportovních klubů.

         Více na straně 2.
Na konferenci vystoupil také její hostitel, generální ředitel České televize Jiří Janeček.                     

Setkání pod patro-
nátem Všesportov-
ního kolegia
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Sport potřebuje koncepci, peníze i legislativní rámec,  
znělo na konferenci

Sport a reprezentace, finance, legislativa a mládež. To byla stěžejní témata, kterými se zabývala konference Sport 
a stát, která se konala začátkem května v Praze na Kavčích horách. 

Priority určí vláda 
O nutnosti podpory státní sportovní reprezentace nebylo na konferenci pochyb. „Je to reklama státu, vytváří jeho 

dobrou image, vliv může mít na ekonomiku a v neposlední řadě jsou hrdinové-reprezentanti skvělým příkladem pro 
mládež,“ rekapituloval šéf ČOV Milan Jirásek. Co se týče státní podpory reprezentace, vidí Jirásek jablko sváru především 
v diferenciaci financování. Klíč k rozdělování financí bude muset najít nová vláda.

 

Dvě miliardy navíc
„Český sport je silně podfinancovaný. Není to vinou současné krize, tento stav trvá již posledních dvacet let,“ domnívá 

se prezident Autoklubu České republiky Roman Ječmínek. Konference podle jeho názoru našla shodu, jak financování 
vyřešit. „Sport a tělovýchova musí mít samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. A také je nutné přijmout kvalitní 
novelu loterijního zákona,“ vyzdvihl dva body, které by měly stav financí v českém sportu ozdravit. Pokud by se oproti 
současnému stavu zvýšila podpora sportu o dvě miliardy korun, bylo by to pro sportovní organizace uspokojivé.

 

Konference Sport a stát2
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Vznikne nový zákon
S financemi úzce souvisí také právní normy. „Legislativní prostředí je v českém sportu momentálně velmi roztříštěné,“ 

míní předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl. „Sport je věcí nadstranickou, proto je nutné 
vytvořit adekvátní podmínky pro jeho rozvoj. Důležitý je příslib, že vznikne nový zákon o sportu, který současnou legis-
lativu sjednotí,“ podotkl s tím, že normu budou připomínkovat přímo sportovní organizace.

 

Jde o zdraví dětí
„Podpora sportu dětí a mládeže je základ, protože jejím zanedbáním vznikají všechny problémy v budoucnu,“ zdůraz-

nil starosta České obce sokolské Jaroslav Bernard.  „Jakmile okamžitě nezavedeme systém podpory, hrozí riziko prodle-
ní, protože zdravotní stav mladé populace není ideální. S dětmi je nutné začít pracovat již zhruba od tří let věku, protože 
když si v útlém věku neosvojí pohybové návyky, je těžké to později dohnat,“ řekl

Konferenci vysílala Česká televize. „Doufám proto, že sliby politiků budou naplněny, když proběhly v živém televiz-
ním vysílání,“ nechal se slyšet Jaroslav Němec, prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České 
republiky.

Konference Sport a stát

Foto: Václav Mudra (8x)
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Úspěšní olympionici u prezidenta a premiéra

Setkání úspěšných českých olympioniků z Vancouveru
Necelé dva měsíce od skončení olympijských her ve Vancouveru se znovu sešli čeští medailisté. Bronzová štafeta běž-

ců na lyžích v čele s Lukášem Bauerem, bronzová sjezdařka Šárka Záhrobská a dvojnásobná olympijská vítězka, rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková vyrazili s předsedou Českého olympijského výboru Milanem Jiráskem na Pražský hrad a do 
Hrzánského paláce. Přijal je prezident republiky Václav Klaus i premiér Jan Fischer.

Ve studiích České televize, kde program pokračoval, se k medailistům přidali i sportovci, kteří se umístili do osmého 
místa, členové štábu, reprezentační trenéři, předsedové svazů, další členové realizačních týmů, ale také například legen-
dární olympionička Věra Čáslavská.

Olympijská stipendia
Český olympijský výbor a Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) realizují v rámci Sociálního programu ČOV 

unikátní projekt poskytování tzv. „olympijských stipendií“ vrcholovým sportovcům a pracovníkům olympijských sportov-
ních svazů. VŠEM realizuje studium bakalářských (Bc.) a navazujících magisterských (Ing., MBA) oborů. Olympijské stipen-
dium umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM. Držitelům OS se vychází maximálně vstříc v návaznosti na časo-
vé možnosti vrcholového sportovce. Zájemci o studium najdou bližší informace na stránkách www.vsem.cz a na oficiálním 
webu ČOV www.olympic.cz.

Václav Klaus (vpravo) vítá předsedu ČOV Milana Jiráska, který prezidentovi 
republiky představil české medailisty z Vancouveru.

Sportovci se od prezidenta přesunuli na Kavčí hory, kde se zúčastnili natá-
čení pořadu o olympijských hrách ve Vancouveru. Martina dostala sochu 
od Josefa Nálepy.

Běžec na lyžích Lukáš Bauer neměl o fanoušky nouzi. Vyfotil se s nimi ještě 
na nádvoří Hradu.

Program pokračoval návštěvou u premiéra České republiky Jana Fischera. 
Společnost se sešla v nádherných prostorách Hrzánského paláce.

Foto: Václav Mudra (4x)
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Olympijské hry mládeže – Youth Olympic Games 20105

Singapur je nažhavený, blíží se 
první edice Olympijských her 
mládeže

Pořadatelé historicky prvních olympijských her mládeže 
(YOG), které se uskuteční v Singapuru, hlásí, že jsou připra-
veni. Nyní odpočítávají poslední dny zbývající do zahájení 
her.

Oslava začátku poslední stovky dní byla v Singapuru vel-
kolepá, dostavil se na ni i premiér Lee Hsien Loong společně 
s ministrem školství Ng Eng Henem a dalšími osobnostmi 
kulturního a veřejného života. Nescházel ani šéf koordinační komise Mezinárodního 
olympijského výboru, bývalý tyčkař Sergej Bubka.

Jeho komise u příležitosti oslav ukončila svou čtvrtou inspekci v Singapuru se zá-
věrem, že veškeré přípravy jsou už ve finále. „Organizátoři postavili velice silný tým,“ 
zdůraznil mimo jiné Bubka. „Je cítit nadšení pro Hry, se kterým tady lidé žijí.“

„Jak se blíží zahájení 
Her, každým dnem je 
stále více cítit vzrušení 
v naší společnosti,“ vy-
zdvihl šéf organizačního 
výboru Ng Ser Miang, 
že obyvatelé Singapuru 
berou mládežnické hry 
skutečně velmi vážně. 
„Zatímco jednotlivé ná-
rodní výbory připravují 
své výpravy, mohu pro-
hlásit, že náš organizač-
ní výbor SYOGOC je spo-
lečně s Mezinárodním 
olympijským výborem 
už připraven všechny 
účastníky přivítat.“

Mezinárodní olympij-
ský výbor u příležitosti 

99 dní do zahájení Her zveřejnil fotografie na webu Flickr a také videa „99 sekund“, 
v nichž hovoří oba ambasadoři Her, plavec Michael Phelps a tyčkařka Jelena Isinba-
jeva.

Hry se uskuteční od 14. do 26. srpna a startovat na nich bude 3 600 sportovců ve 
věku 14 až 18 let, včetně těch českých. Šéfem naší výpravy bude sportovní ředitel ČOV 
Jan Hrdina.

Česká výprava má momentálně 28 kvalifikovaných sportovců. Termín pro plnění 
kvalifikačních limitů je 15. července. Do dějiště Češi odletí 11. srpna. 

 

Ambasadoři olympij-
ských her mládeže

Jelena Isinbajeva
Legendární ruská tyčkařka Jelena Is-

inbajeva se stala oficiálním ambasado-
rem historicky prvních Olympijských her 
mládeže. Dvojnásobná olympijská ví-
tězka si své nové pozice velmi považuje. 
„Olympijské hry mládeže jsou naprosto 
dokonalým prostředkem, jak mladé lidi 
inspirovat,“ dodala s tím, že ve sportu 
lze zažít neuvěřitelné věci. Ruská atletka 
si úlohou ambasadora zpestří přestáv-
ku v kariéře, kterou ohlásila v polovině 
dubna. 

Michael Phelps
Čtrnáct zlatých a dvě bronzové olym-

pijské medaile jsou vizitkou Michaela 
Phelpse, fenomenálního amerického 
plavce, který přijal úlohu ambasadora 
YOG. „Neváhal jsem. Co může být lepší-
ho, než ukázat mladým sportovcům ces-
tu. Na Hry v Singapuru se moc těším,“ 
nechal se slyšet Phelps.

Jedním z účastníků YOG 2010 v Singapuru bude triatlonista Lukáš Kočař, který 
byl v anketě Triatlonista roku 2009 zvolen Objevem roku.

Foto: Martin Sidorják

Olympijské hry  
mládeže v číslech

Zahájení: 
14. srpna 2010 

Zakončení: 
26. srpna 2010 

3 600 
mladých sportovců mezi 14 a 18 let 

205 
národních olympijských výborů 

 1 200 
zástupců médií 

20 000  
místních i mezinárodních dobrovolníků 

 370 000  
diváků 
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Plénum Českého olympijského výboru: 
Úspěšný Vancouver i planetka Věry Čáslavské
Delegáti pléna ČOV projednali na svém posledním zasedání na konci dubna zprávu o vystoupení českých olympio-
niků ve Vancouveru, ale byli také svědky udílení prestižních cen MOV. Legendární gymnastka Věra Čáslavská dostala 
osvědčení o své planetce.

Nižší náklady na Vancouver
České vystoupení na ZOH ve Vancouveru bylo 

úspěšné nejen po sportovní a společenské strán-
ce, ale úspěchem skončily hry i z pohledu ekono-
mického. Podle původního rozpočtu se počítalo 
s celkovými náklady ve výši 36,2 milionu Kč. Reálné 
celkové náklady však činily 33,54 milionu korun, což 
je o 2,66 milionu méně, než se plánovalo. Odměny 
medailistům a realizačním týmům (6,78 milionu Kč) 
už byly vyplaceny. 

Věra Čáslavská má osvědčení o své planetce
Čestná předsedkyně ČOV Věra Čáslavská se stala 

součástí celého vesmíru. Sedminásobná olympij-
ská vítězka obdržela z rukou uznávaného astrofy-
zika Jiřího Grygara mezinárodní osvědčení o regis-
traci své planetky, která byla objevena na sklonku 
roku 1997.

Ocenění pro významné osobnosti české-
ho olympismu

Český olympijský výbor udělil novinářskou cenu Oty Pavla Karlu Malinovi, legendě sportovního vysílání Českého rozhlasu. 
Malina stál u zrodu Klubu fair play ČOV. Sám je nositelem Ceny fair play Mezinárodního výboru při UNESCO.

Člen Mezinárodního olympijského výboru Jan Železný předal prestižní cenu MOV Boj proti dopingu Gerhardtu Bubníkovi, 
předsedovi Rozhodčí komise ČOV. Bubník se v oblasti boje proti dopingu dlouhodobě angažuje na národní i mezinárodní 
úrovni. Z rukou Jana Železného dostal diplom MOV Sport a životní prostředí bývalý předseda Komise Sport a životní prostředí 
ČOV Tomáš Doležal.

Hospodaření ČOV v letech 2009 a 2010 
ve schválených mantinelech

Plénum projednalo i výsledky hospodaření ČOV. 
V roce 2009 hospodařil Český olympijský výbor 
s rozpočtem 93,42 milionů korun. Původní scho-
dek byl rozpočtován ve výši 9,8 milionu Kč. Reálný 
schodek byl pouze 2,43 milionů Kč. 

Plénum projednalo stav financí ČOV i v roce 
2010. Výbor pracuje s rozpočtem necelých 99 mi-
lionů korun s odhadovaným schodkem 870 tisíc, 
což je opět výrazně lepší výsledek, než se předpo-
kládalo. 

Věra Čáslavská ukazuje osvědčení o pojmenování planetky.                       Foto: Martin Malý

V květnu zasedal výkonný výbor ČOV

Výkonný výbor ČOV se věnoval výsledkům konference Sport a stát (více 
o konferenci na straně 2). Vyhodnotil také spolupráce se svými part-
nery. Jejich portfolio je stabilní. „Pozitivní je, že i v době ekonomické 
krize je platební morálka našich partnerů velmi dobrá,“ řekl Jiří Kejval, 
který představil i marketingový výzkum vypracovaný pro marketingo-
vou agenturu Česká olympijská a.s. Podle statistik stoupá v souvislos-
ti s olympijskými hrami význam a sledovanost internetových médií. 
Výzkum se věnoval také spontánní povědomosti jednotlivých značek 
spojených s Českým olympijským týmem a sledovanost Her v Česku 
obecně. Český olympijský tým se opírá o podporu 16 partnerů.

Plenární zasedání ČOV6
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Letní olympijské hry v Londýně: Přípravy v plném proudu
Londýn, hostitelské město příštích her letní olympiády, se mohutně připravuje na největší sportovní svátek. Je znám 

termín, kdy se v Británii objeví olympijská pochodeň, známi jsou maskoti a jasno je i o bezpečnostním zajištění her.

Osm tisíc s pochodní
Pochodeň s olympijským ohněm ponese osm tisíc členů štafety. Šanci vychutnat si tuto poctu mají 

mít všichni obyvatelé hostitelské země, nominační kritéria budou zveřejněna v květnu 2011. „Olympijská 
štafeta bude spojovat lidi a místa. Mladou generaci se sportem a Spojené království se světem,“ řekl šéf 
organizačního výboru Sebastian Coe.

Olympijská pochodeň pro letní olympijské v Londýně 2012 přicestuje na Britské ostrovy za necelé dva 
roky, přesně 18. května. Vydá se na sedmdesátidenní cestu, která vyvrcholí zahájením Her 27. července.

Wenlock a Mandeville
Noví maskoti letních olympijských her v Londýně 2012, kteří se jmenují Wenlock a Mandeville.  Jsou to postavičky z kresleného 

seriálu a jako maskoti byli představeni v rámci The One Show na BBC. Čekalo je smíšené přijetí. Ale Paul Deighton, šéf exekutivy 
organizačního výboru věří, že se stanou populárními a přinesou do pokladny značnou sumu peněz. Na licenčních poplatcích chtějí 
pořadatelé vydělat zhruba 14 milionů liber.

„Nepřekvapilo by mě, kdybychom se s maskoty dostali na deset až dvacet procent z celkové částky licenčních poplatků z merch-
andisingu,“ uvedl Deighton. Podle jeho slov vzniknou stovky různých upomínkových předmětů, na nichž se Wenlock a Mandeville 
objeví. V oficiálním e-shopu her London 2012 se zatím objevilo omezené množství produktů, například odznaky nebo trička. V krát-
ké době ale má být vyrobena větší škála suvenýrů, včetně plyšových hraček. 

Rozpočet se sníží
Ve Velké Británii se po volbách a nástupu nové koaliční vlády šetří. Rozpočet na přípravu letních olympijských her 2012 v Londýně 

se má zmenšit o 27 milionů liber. „Projekt Her to ale neovlivní“, řekl John Armitt z Olympic Delivery Authority, která má přípravu 
olympiády na starosti.

Tisíce policistů každý den
Maximální bezpečnost letních olympijských her 2012 

v Londýně, to je jeden z klíčových cílů jejich britských or-
ganizátorů. Během sportovního svátku proto bude nejen 
do ulic Londýna nasazeno několik tisíc policistů denně. 
„V Londýně a během vrcholných dnů Her bude denně 
potřeba zhruba osm a až devět tisíc policistů,“ prohlásil 
asistent komisaře Metropolitní policie Chris Allison. Orga-
nizátoři Her navíc vycvičí pět tisíc pracovníků ochranky.

Vláda vyčlenila na otázky bezpečnosti olympijských 
her 2012 částku 600 milionů liber. Další peníze pocházejí 
z rozpočtu organizačního výboru Her.

Loterie vydělává
Dva roky před zahájením letních olympijských her 

v Londýně se britská Národní loterie pochlubila, že na Hry 
vydělala už 500 milionů liber. Peníze se podařilo získat 
z různých zdrojů. Na oslavu dosažení pětisetmilionové 
hranice spustila Národní loterie herní webovou stránku, 
kde si každý může otestovat své olympijské a paralympij-
ské znalosti a ještě k tomu vyhrát některou z cen. 

První inspekce v Riu
Pod vedením olympijské vítězky Nawal El Moutawakel se konala 
první návštěva koordinační komise Mezinárodního olympijského 
výboru v Riu de Janeiru, které bude hostit letní olympijské hry 
v roce 2016. Organizátoři informovali komisi o postupu příprav od 
loňského zvolení brazilské metropole hostitelským městem. Její 
členové si prohlédli místa, kde se budou Hry konat.

Jacques Rogge v Sochi
Prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge 
navštívil na začátku června v horském středisku Krasnaja Polja-
na nedaleko ruského Soči mezinárodní fórum, které vyhodnoti-
lo olympiádu ve Vancouveru a řešilo o budoucnosti organizace 
a pořádání nadcházejících zimních olympijských a paralympij-
ských her.
Jacques Rogge si v doprovodu členů Organizačního výboru 
Soči 2014 prohlédl Olympijský park v Soči. Prohlédl si, jak po-
kračuje výstavba ledového paláce Balšoj a seznámil se s de-
signem Malého ledového paláce. Dalším místem návštěvy 
bylo Olympijské bruslařské centrum, jedno ze tří plánovaných 
olympijských sportovišť, které bude po skončení Her přemís-
těno do jiné části Ruska. 

Olympijské hry v Londýně 20127
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Zemřel Juan Antonio Samaranch
Ve věku 89 let zemřel 21. dub-

na Juan Antonio Samaranch. 
Bývalý prezident Mezinárod-
ního olympijského výboru byl 
hospitalizován na barcelonské 
klinice v kritickém stavu kvůli 
srdečním problémům. 

Samaranch byl šéfem MOV v le-
tech 1980-2001, kdy ho vystřídal 
Jacques Rogge. Poté zůstal čest-
ným předsedou, pomáhal na-
příklad Madridu kandidovat na 
olympiády 2012 a 2016.

„Vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu to bohužel nebyla překva-
pivá zpráva. Odešel velký vizio-
nář,“ řekl Milan Jirásek předseda 
Českého olympijského výboru.

„Nemohu najít slova, která vyjadřují úzkost celé olympijské rodiny,“ prohlásil Sama-
ranchův nástupce ve funkci Jacques Rogge. „Ztratili jsme velkého muže, rádce a příte-
le, který zasvětil svůj dlouhý život olympismu,“ dodal Rogge.

Samaranch se stal členem Mezinárodního olympijského výboru v roce 1966 poté, 
co byl na třech předchozích hrách šéfem španělské výpravy. Zároveň se dostal do čela 
národního olympijského výboru a byl státním tajemníkem pro sport ve Španělsku. 
V letech 1974 – 1978 působil jako viceprezident MOV, od roku 1977 do svého zvolení 
šéfem olympijského hnutí byl španělským velvyslancem v Mongolsku a tehdejším So-
větském svazu. Právě v jeho hlavním městě Moskvě byl krátce před OH 1980 zvolen 
sedmým prezidentem MOV. Ve funkci vydržel déle než on pouze zakladatel moderní-
ho olympijského hnutí Pierre de Coubertin (29 let).

„Juan Antonio má velké zásluhy v oblasti olympijského hnutí i sportu obecně. Bojo-
val proti pokrytectví. Díky němu byla zrušena diskriminace ohledně startu na Hrách 
a skrytí profesionálové se přestali vydávat za amatéry. Připustil komerci v olympismu, 
ale povedlo se mu ji využít pro rozvoj sportu a udržet ji pod kontrolou,“ připomněl 
Milan Jirásek. 

Přínos bývalého šéfa MOV vidí Jirásek v několika oblastech. „Samaranchovi se po-
dařilo udržet jednotu olympijského hnutí a zkonsolidovat ho. A to v situaci, kdy se 
musel sport vypořádat s bojkotem Her ze strany světových velmocí. Zároveň se mu 
podařilo přivést pod křídla MOV sportovní federace, které se staly MOV rovnocennými 
partnery.“

Juan Antonio Samaranch měl vztah i k českému sportu. „Byl několikrát v Česku, znal 
naše špičkové reprezentanty a vždy se o ně živě zajímal. Navštívil například nemocné-
ho Emila Zátopka a povzbuzoval ho v boji s nemocí. Dokonce měl čestný doktorát na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,“ uzavřel Milan Jirásek. 

Odešli
Bohumil Němeček
V neděli 2. května 2010 zemřel v Ústí 

nad Labem po dlouhé nemoci Bohumil 
Němeček, olympijský vítěz v boxu.  Své-
ho největšího úspěchu dosáhl Němeček 
v roce 1960 na XVII. olympijských hrách 
v Římě, kde vybojoval zlatou olympij-
skou medaili v jedné z nejlépe obsaze-
ných váhových kategorií v lehkém vel-
teru do 63,5 kg. V soubojích nevynikal 
tvrdými údery, ale vytříbenou techni-
kou a rychlýma nohama. 

Jaroslav Cardal
V jilemnické nemocnici zemřel 6. 

května 2010 ve věku 91 let bývalý vy-
nikající lyžař Jaroslav Cardal. Rodákovi 
z krkonošského Mrklova sebrala spous-
tu závodnických let druhá světová vál-
ka. Na V. zimních olympijských hrách 
1948 ve Svatém Mořici byl jediným, 
kdo se vklínil do nadvlády Seveřanů. 
Přesto jeho 8. místo bylo považováno 
za neúspěch. Cardal se zúčastnil ještě 
olympijských her 1952 a 1956. Dlouhá 
léta správcem lyžařského stadiónu ve 
Svatém Petru.

Petr Doležal
V úterý 25. května ve večerních hodi-

nách zemřel po dlouhé a těžké nemoci 
ve věku jedenašedesáti let Petr Doležal, 
předseda správní rady obecně prospěšné 
společnosti EYOWF 2011. Organizátory 
10. Zimního evropského olympijského 
festivalu mládeže (EYOWF) 2011 tak 
postihla nesmírně citelná ztráta, pro-
tože Petr Doležal patřil nejen k hlavním 
iniciátorům konání této sportovní akce 
v Libereckém kraji, ale byl také jednou 
z nejvýraznějších osobností podílejících 
se na jejích přípravách.

Úmrtí v olympijském světě

Foto: Wikipedia
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Český olympijský výbor: Zasedání výkonného výboru ČOV
23. 6. 2010, Praha
Výkonný výbor Českého olympijského výboru bude zasedat již popáté v roce 2010. 

Český klub olympioniků: TNT Fortuna mítink v desetiboji
15. – 16. 6. 2010, Kladno
Světová desetibojařská špička se sejde na kladenském desetibojařském mítinku. Nad juniorskými soutěžemi převzal 
záštitu Český klub olympioniků.

Český klub olympioniků: Olympijský den 2010
23. 6. 2010, Česká republika
Celosvětová akce vyhlášená Mezinárodním olympijským výborem na oslavu jeho založení 23. 6. 1894 se bude 
v České republice konat v 15 městech. Každoročně se běhů, které se při této příležitosti pořádají, účastní přes 11 tisíc 
sportovců. V organizaci závodů jsou aktivně zapojeni členové Českého klubu olympioniků.

Český klub fair play: Republikové finále v atletickém čtyřboji  
18. – 19. 6. 2010, Šumperk
Republikové finále v atletickém čtyřboji pro žáky 6. – 9. tříd základních škol v Šumperku se zúčastní předsedkyně 
Českého klubu fair play Květa Pecková.

Český klub fair play: Sport bez předsudků  
17. 6. 2010, Praha
Český klub fair play převzal patronát nad finálovým dnem sportovně sociálního projektu prevence kriminality Sport 
bez předsudků.

Český klub fair play: CHANCE PRAGUE CUP
7. – 10. 7. 2010, Praha
Mezinárodní florbalový turnaj CHANCE PRAGUE CUP se v Praze koná pod patronátem Českého klubu fair play.

Český klub fair play: MSJ ve veslování 
1. – 8. 8. 2010, Račice
Veslařské mistrovství světa juniorů se v Račicích koná na začátku srpna pod patronací Českého klubu fair play a za 
účasti předsedkyně Českého klubu fair play Květa Pecková bude 

Kalendárium9
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