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Olympijská atmosféra pro každého!

Finanční příspěvek navíc za každé získané 
účastnické místo v Londýně 2012

Žijeme Londýnem! Tak se jmenuje nová kampaň Čes-
kého olympijského výboru, která odstartovala  na konci 
května a do začátku prázdnin projela desítky českých měst. 
Unikátní projekt, dosud největší svého druhu, má za cíl se-
známit veřejnost s ideály olympismu, představit jim slavné 
momenty našeho sportu a pozvat fanoušky do Londýna  
v roce 2012, aby drželi palce našim sportovcům na  
Hrách XXX. olympiády. 

„Olympiáda je něco, co člověka opravdu povznáší. A fa-
noušci jsou alfa omega všeho. Kdybych měla prázdný sta-
dion nebo tribuny, podala bych bezpochyby jen poloviční 
výkon. Vždy mi dodalo obrovskou sílu, jak to diváci se mnou 
prožívají, jak jsou napjatí a nakonec vás odmění aplausem,“ 
říká Věra Čáslavská, legendární česká gymnastka. Kampaň 
Žijeme Londýnem se naplno rozběhne opět s novým škol-
ním rokem. 

Více na stranách 2-5. 

Olympijská vítězka Barbora Špotáková v Pekingu, ilustrační foto.

Sestry Lenka (vlevo) a Jitka Antošovy, naše veslařské naděje pro Londýn, kampaň 
podpořily také.
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Český olympijský výbor poskytne navíc za každé získané 
účastnické místo v Londýně 100 tisíc korun na přípravu 
sportovců. O přidělení podpory rozhodl na svém červnovém 
zasedání Výkonný výbor ČOV.
Příspěvky jsou určeny pro olympijské individuální i týmové 
sporty, které jsou na programu OH 2012 v Londýně. Budou 
se rovnat počtu nominovaných sportovců ve výpravě.  
V případě, že jeden reprezentant bude startovat ve více 
disciplínách, může svaz čerpat příspěvek za získaná místa 
pouze jedenkrát. 
Bonusy za účastnická místa jsou pouze jedním z programů, 
kterými ČOV sportovce podporuje. V letech 2009–2012 
vynaloží ČOV na olympijský sport na 350 milionů korun. 

Více na straně 9.

Martina Sáblíková dostala cenu Českého olympijského výboru. Česká
fenomenální rychlobruslařka byla oceněna na plénu ČOV.    Strana 11
Mladí Češi vyrážejí do Turecka na EYOF. Po letošním Zimním evropském
olympijském festivalu mládeže v Liberci je na řadě letní edice a turecký Trabzon.  Strana 8
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ŽIJEME LONDÝNEM

Česká republika žije Londýnem!
Dlouhodobá kampaň 
Žijeme Londýnem je 
dosud největším ko-
munikačním projektem 
Českého olympijské-
ho výboru. Jejím cí-
lem je seznámit veřej-

nost s olympijskými idejemi i atmosférou největšího spor-
tovního svátku, vyburcovat ji k aktivní podpoře českých 
reprezentantů na Hrách XXX. olympiády v Londýně 2012  

a především mládež motivovat k zdravému životnímu stylu.
Kampaň Žijeme Londýnem zavítá do začátku olympiády 
postupně do center všech čtrnácti krajů České republiky. 
Anglický doubledecker absolvuje na své pouti Českou 
republikou dokonce 128 zastávek. V první fázi, tedy od konce 
letošního května do začátku prázdnin, se projekt zastavil  
v desítkách měst po celé republice.
Vůbec poprvé se tak i v relativně menších českých 
a moravských městech představuje tisícům příznivců sport 
v ušlechtilé podobě – prostřednictvím olympijské historie 
a přítomnosti. Veřejnost si může v rámci chystaných aktivit 
doslova sáhnout na úspěšné české sportovce, připomenout 
si jejich největší úspěchy, nasát neopakovatelnou olympijskou 
atmosféru a dozvědět se aktuální novinky z tábora českých 
reprezentantů. 
Svou záštitu udělila kampani Asociace krajů ČR. Podporují 
ji navíc i další tři desítky subjektů včetně Mezinárodního 
olympijského výboru, partnerů Českého olympijského 
týmu, krajů České republiky, Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 
zahraničí společně s Českým centrem.

TŘI PILIŘE: VYSTAVA FOTOGRAFII, DOUBLEDECKER  
A EDUKAČNI PROGRAM
Kampaň tvoří tři hlavní součásti. Jedná se o venkovní výstavu 

tří desítek velkoformátových fotografií umís-
těných na panelech o rozměrech 2x1,5 me-

tru a speciálně nasvícených. Snímky připomínají slavné oka-
mžiky československé a české sportovní historie. V každém 
krajském městě se uskuteční slavnostní vernisáž na otevřeném 
prostranství za účasti špičkových sportovců a olympioniků.
Za nejviditelnější symbol kampaně lze považovat putování le-
gendárního anglického doubledeckeru vybaveného multime-
diální technikou, jehož prostřednictvím získají fanoušci olym-
pijské informace a mohou poslat vzkaz i svému oblíbenému 
sportovci.
Třetím pilířem je vzdělávací program pro žáky základních škol 
po celé republice. Součástí programu jsou filmové sestřihy 
významných olympijských okamžiků, beseda s olympijskou 
legendou či představení významných osobností nejen ze svě-
ta sportu. Pro děti je připraven interaktivní blok se znalostními 
kvízy a soutěžemi z oblasti sportu, zeměpisu, historie, ekologie 
a zdravého životního stylu.

24. KVĚTEN 2011: SKVĚLÁ PREMIERA V BRNĚ!
Kampaň Žijeme Londýnem zažila svou premiéru  
24. května v Brně na náměstí Svobody. Početné bylo zastoupení 
Českého klubu olympioniků – mezi účastníky nechyběli jeho 
předseda Oldřich Svojanovský, atletka Šárka Kašpárková, 

gymnasté a medailisté z olympiády v Londýně 1948 Věra 
Růžičková a Zdeněk Růžička, sportovní střelec Petr Málek, 
cyklista Jozef Regec, lyžařka Kateřina Neumannová, hokejista 
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„V příštích dvaceti letech Evropa nemusí olympijské 
hry hostit. Chceme lidi nejen pozvat do Londýna, 
ale také jim ukázat, že si nyní mohou na olympiá-
du sáhnout. Že respektování olympijských ideálů 
je i životní postoj.“
Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru

„Ne nadarmo se říká: ve zdravém těle zdravý duch. 
Jsem projektem nadšená, olympiáda tak ovlivní 
spoustu lidí. A každý sportovec by chtěl startovat 
v Londýně, včetně mě.“ 
Martina Sáblíková, dvojnásobná olympijská vítězka, rych-

lobruslařka a cyklistka

ŽIJEME LONDÝNEM 

Jiří Šlégr či basketbalistka Ivana Večeřová. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili ministr školství Josef Dobeš, předseda 
Českého olympijského výboru Milan Jirásek, představitelé 
Jihomoravského kraje, města Brna a další hosté.
Atraktivní tečkou za slavnostním dnem v Brně byl 
videomapping. Fasáda historické budovy na náměstí Svobody 

sloužila jako projekční plátno nejslavnějším fotografickým  
a filmovým záběrům československé i české olympijské historie. 
Před zraky návštěvníků ožily slavné triumfy Emila Zátopka, 
Štěpánky Higertové, hokejistů z Nagana, Martiny Sáblíkové  
a dalších vynikajících reprezentantů.
Den poté, ve středu 25. května, se konal v zaplněném 
Brněnském kulturním centru edukační program určený 
žákům základních škol. Zábavnou i poučnou prezentaci 

spojenou s nejslavnějšími olympijskými záběry, zdravicemi 
českých sportovců a soutěžemi si nenechalo ujít 600 žáků ze 
třinácti základních škol z Brna a okolí. Speciálními hosty byly 
běžkyně na lyžích Kateřina 
Neumannová, atletka Šárka 
Kašpárková a jachtařka 
Markéta Audyová.

PO PRÁZDNINÁCH 
ZNOVU MEZI  
FANOUŠKY
Skvělá atmosféra provázela 
kampaň i při jejích dalších 
zastávkách, projekt byl ofi-
ciálně představen ještě v Ji-
hočeském, Ústeckém, Olo-
mouckém a Královehradec-
kém kraji. Po prázdninách 
vyjíždí Žijeme Londýnem 
opět mezi fanoušky.

KAMPAŇ ŽIJEME LONDÝNEM V ČÍSLECH
• 14 navštívených krajů • 28 vernisáží výstavy fotografií
• 28 zastávek vzdělávacího programu pro školy • 128 jednodenních zastávek doubledeckeru po celé České republice

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽE ŽIJEME LONDÝNEM – I. FÁZE
Úterý 24. 5. Brno (náměstí Svobody)  Úterý 21. 6. Olomouc (Horní a Dolní náměstí)
Sobota 4. 6. České Budějovice (Náměstí Přemysla Otakara II.)  Středa 29. 6. Hradec Králové (Masarykovo náměstí)
Pondělí 13. 6. Ústí nad Labem (Mírové náměstí)

EDUKAČNÍ PROGRAM VE ŠKOLÁCH – I. FÁZE
Středa 25. 5. Brno Úterý 21. 6. Olomouc
Pondělí 6. 6. České Budějovice Středa 29. 6. Hradec Králové
Úterý 14. 6. Ústí nad Labem

„Pevně věřím, že kampaň Žijeme Londýnem přiblí-
ží veřejnosti olympijské tradice a vyburcuje ji k sou-
náležitosti s českými sportovci.“ 
Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR

JÍZDY DOUBLEDECKERU – I. FÁZE
Úterý 24. 5. Brno (náměstí Svobody), Jihomoravský kraj
Středa 25. 5. Slavkov u Brna (Palackého náměstí), Jihomoravský kraj
Čtvrtek 26. 5. Vyškov (Masarykovo náměstí), Jihomoravský kraj
Pátek 27. 5. Přerov (Náměstí Přerovského povstání), Olomoucký kraj
Pondělí 30. 5. Lipník nad Bečvou (Náměstí TGM), Olomoucký kraj
Úterý 31. 5. Litovel (Náměstí Přemysla Otakara), Olomoucký kraj
Středa 1. 6. Moravská Třebová (Náměstí TGM), Pardubický kraj
Čtvrtek 2. 6. Ústí nad Orlicí (Park Kociánka), Pardubický kraj
Pátek 3. 6. Rychnov nad Kněžnou (Staré náměstí), Královéhradecký kraj
Pondělí 6. 6. Jaroměř (Náměstí ČSL armády), Královéhradecký kraj
Úterý 7. 6. Hořice (Náměstí Jiřího z Poděbrad), Královéhradecký kraj
Středa 8. 6. Jičín (Valdštejnské náměstí), Královéhradecký kraj
Čtvrtek 9. 6. Turnov (Náměstí Českého ráje), Liberecký kraj
Pátek 10. 6. Roudnice nad Labem (Zámecký park), Ústecký kraj

Pondělí 13. 6. Louny (Mírové náměstí), Ústecký kraj
Úterý 14. 6. Klášterec nad Ohří (u ZŠ Petléřská), Ústecký kraj
Středa 15. 6. Ostrov (Náměstí Dr. Eduarda Beneše), Karlovarský kraj
Čtvrtek 16. 6. Sokolov (Náměstí Budovatelů), Karlovarský kraj
Pátek 17. 6. Mariánské Lázně (areál Arnika), Karlovarský kraj
Pondělí 20. 6. Tachov (Náměstí Republiky), Plzeňský kraj
Úterý 21. 6. Stříbro (Masarykovo náměstí), Plzeňský kraj
Středa 22. 6. Klatovy (Náměstí Míru), Plzeňský kraj
Čtvrtek 23. 6. Strakonice (Velké náměstí), Jihočeský kraj
Pátek 24. 6. Písek (parkoviště u kulturního domu), Jihočeský kraj
Pondělí 27. 6. Tábor (Žižkovo náměstí), Jihočeský kraj

Žijeme Londýnem v síti! Sledujte novinky  
z kampaně na www.zijemelondynem.cz  
a www.facebook.com/olympijskytym.
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Symbol kampaně: Originální anglický 
doubledecker těsně před tím, než vyrazil  
z Prahy na svou pouť po České republice.

Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek
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ŽIJEME LONDÝNEM

Víc jak šest týdnů na cestách, tři desítky měst, tisíce fanoušků…  
A olympijská atmosféra v českých a moravských ulicích. To byla 
první fáze kampaně Žijeme Londýnem. Po krátké letní přestávce 
se na přelomu srpna a září rozjíždíme do krajů znovu!

Slavnostní zahájení kampaně proběhlo v Brně 24. května 2011, podívat se přišly 
stovky fanoušků.

Součástí vernisáží velkoformátových fotografií je i módní přehlídka olympijského 
oblečení Alpine Pro.

Podsvícené fotografie sálají atmosférou, zde na náměstí Svobody v Brně.

Londýnem žijí také atletka Lenka Masná a pětibojař Ondřej Polívka. Oba kampaň 
podpořili při tiskové konferenci v Praze.

Olympijský doubledecker pokřtil v Brně ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Josef Dobeš.

Kampani fandí i fotbalový trenér výběru do 21 let Jakub Dovalil. Jeho svěřenci se 
bohužel do Londýna v roce 2012 nepodívají.
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ŽIJEME LONDÝNEM

Na akcích kampaně Žijeme Londýnem jsou k vidění i další špičkoví sportovci,  
v Roudnici nad Labem to byl olympijský medailista, skifař Václav Chalupa.

Do Ústí nad Labem pak přijel rychlostní kanoista Martin Doktor, dvojnásobný 
olympijský vítěz.

A naposledy doubledecker. Tentokrát s veslařkami Jitkou (vlevo) a Lenkou  
Antošovými, společně s oštěpařem Petrem Frydrychem.

Ve vybraných městech se fanoušci mohou těšit na stále oblíbenější videomapping, 
tedy interaktivní promítání na fasády domů.

Doubledecker je vyvedený v olympijských barvách, ale zároveň si zachovává 
symbolický anglický vzhled.

Vzdělávací program pro školáky navštěvuje v každém městě vždy několik set dětí. 
Prohlédnout si mohou artefakty sportovců, například olympijské medaile Kateřiny 
Neumannové.
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6 BUDOUCÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Zlatá pochodeň pro Londýn
Organizátoři her v Londýně 2012 ukázali design pochodně, v níž 
bude hořet olympijský oheň během štafety po ostrovech. Osm-
desát centimetrů dlouhá pochodeň je pozlacená. Měří 800 mili-
metrů a váží pouhých 800 gramů. Povrch je perforován osmi tisíci 
dírkami, které symbolizují osm tisíc členů štafety, jež s olympij-
ským ohněm poběží. Při pohledu shora je pochodeň tvarována do 
trojhranu. Také číslo tři má symbolický význam. Vyjadřuje tři olym-
pijské kvality, respekt, dokonalost a přátelství. A Británie hostí hry 
potřetí a také symbolizuje tři vize Londýna 2012 – sport, vzdělá-
vání a kulturu.

KULTURNÍ TESTY JSOU NEJVĚTŠÍ SVĚTOVOU ZKOUŠKOU
Více než deset tisíc dobrovolníků, osm tisíc 
sportovců a čtvrt miliónů diváků bude hrát 
klíčovou roli při dvanáctiměsíčním testování 
na OH 2012, které začalo letos a skončí v květ-
nu příštího roku. „Chceme naše plány prověřit 
v praxi,“ řekl výkonný Paul Deighton z organi-
začního výboru. Cena vstupenek na tyto akce 
je od 5 do 35 liber.

HLEDÁ SE HOSTITEL LOH 2020 
Mezinárodní olympijský 
výbor začal hledat hosti-
telské město pro LOH 2020. 
Do 29. srpna letošního roku 
mohou jednotlivé národní 
olympijské výbory ohla-
šovat kandidátská města. 
Poté dojde k selekci něko-
lika adeptů, jejich počet 
se v roce 2012 ještě zúží.  
O hostiteli her rozhodne 
7. září 2013 125. zasedání 
MOV v Buenos Aires.

V USA BUDE OLYMPIJSKÉ HRY DÁL VYSÍLAT STANICE NBC
Minimálně do skončení letních olympijských her v roce 2020 bude 
přímé přenosy ve Spojených státech amerických nadále zajišťovat 
televizní stanice NBC. Mezinárodnímu olympijskému výboru na-
bídla sumu 4,38 miliardy dolarů (cca 70 miliard Kč) a ve veřejné 
soutěži tak porazila své konkurenty, kteří se rovněž o vysílací práva 
ucházeli – televizní kanály Fox a ESPN.

NBC je tradičním „olympijským“ kanálem ve Spojených státech, 
přenosy z letních her zajišťuje nepřetržitě už více než dvě dekády 
(od LOH 1988 v Soulu, poprvé vysílala už v roce 1964), zimní edici 
přibrala od ZOH 2002 v Salt Lake City. Včetně LOH 2020 tak bude 

mít ve své vysílací historii celkově už sedmnáct olympijských her.

V Česku vysílá olympijské hry tradičně Česká televize, která je záro-
veň mediálním partnerem Českého olympijského výboru.

KOMISE ZHODNOTILA KANDIDÁTY ZOH 2018
Mezinárodní olympijský výbor zveřejnil zprávu hodnotící komise, 
která analyzovala tři kandidáty na uspořádání ZOH v roce 2018. Jak 
ze zprávy vyplynulo, všechna tři města mají potenciál největší spor-
tovní svátek uspořádat. Kandidují Mnichov, francouzské Annecy  
a korejský Pchjongčchang. Volba se uskuteční 6. července 2011 
v jihoafrickém Durbanu.

MNICHOV CHCE PO LETNÍCH HRÁCH I TY ZIMNÍ
Mnichov, který kandiduje na 
uspořádání ZOH v roce 2018, se 
představil na konferenci SportA-
ccord. Své akcie staví zejména na 
odkazu mnichovských her 1972. 
„Mnichov se může stát prvním 
městem v dějinách, které pro-
mění sportoviště letních olym-
pijských her na sportoviště her 
zimních. Tím může toto dědictví 
prodloužit ze současných čtyři-
ceti na osmdesát let,“ zdůraznil 
starosta Mnichova Christian Ude.

KULTURNÍ OLYMPIÁDA V LONDÝNĚ
V úterý 21. června to byl přesně rok 
do zahájení finále kulturní olympiády 
(ta začala už roce 2008), neboli Festi-
valu 2012. Jedná se o dvanáct týdnů 
nejrůznějších akcí. Podrobné informa-
ce o akci jsou k dispozici na webové 
stránce www.london2012.com/festival. 
Kultura je jedním ze tří pilířů her 2012, 
společně se sportem a vzděláváním. Na 
projektu se podílejí i světoznámý he-
rec Jude Law či zpěvák Damon Albarn 
z Gorillaz.
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Ilustrační foto z LOH 1972

Jedno a půl století J. S. Gutha-
Jarkovského

Letos uběhlo 150 let od narození spo-
lutvůrce novodobých olympijských her 
Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Na 
Pražském hradě se v pátek 8. dubna ko-
nalo sympozium, které jednoho z „otců 
zakladatelů“ moderního olympijského 
hnutí připomnělo.

PŘÁTELÉ S PIERREM DE COUBERTI-
NEM

Vystudovaný filozof, středoškolský profesor 
a vychovatel v knížecí rodině Schaumburg-
-Lippe stanul roku 1894 u kolébky Mezinárod-
ního olympijského výboru. Osobně se však jeho založení neúčastnil. Jeho přítel Pierre de Coubertin 
si ale bez něho nedokázal činnost MOV představit, Guth-Jarkovský byl proto jmenován jedním  
z prvních dvanácti členů výboru.

 Guth se osvědčil jako skvělý diplomat, když prosadil národní, nikoli státní zastoupení  
v olympijském hnutí. Otevřel tak dveře k samostatné účasti českých sportovců na olympij-
ských hrách.

Stál v čele Českého a Československého olympijského výboru, zakládal Českou amatérskou 
atletickou unii, pracoval jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, předsedal Klubu českých 
turistů. Olympijské ideály ho provázely celý život.

SYMPÓZIUM NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Mezinárodní sympózium věnované Gu-

thu-Jarkovskému uspořádal Český olym-
pijský výbor v pátek 8. dubna na Pražském 
hradě. 

 Se zajímavými příspěvky vystoupili čeští 
i zahraniční účastníci. Za všechny se sluší 
jmenovat děkana Mezinárodní olympijské 
akademie Kostase Georgiadise, prezidenta 
Iberoamerické asociace olympijských aka-
demií Conrada Duránteze či generálního 
sekretáře Mezinárodní společnosti olympij-
ských historiků Anthony Bijkerka.

 Symposium zahájil předseda ČOV Milan Jirá-
sek, dopolednímu panelu předsedal místopředseda ČOV pro olympismus Josef Dovalil, odpo-
lední blok přednášek moderoval předseda České olympijské akademie Antonín Rychtecký. 

 Mezi hosty nechyběly pravnučky Jiřího Gutha-
-Jarkovského Dana Guthová a Sylva Ondříčková.  
Dorazily také sedminásobná olympijská vítězka 
a čestná předsedkyně ČOV Věra Čáslavská a také 
další olympijská vítězka Dana Zátopková.  

 Celá vzpomínková akce se konala za finanční 
podpory Olympijské solidarity.

Cena Mezinárodního olympijského 
výboru pro Jardu Jágra

Útočník Jaromír Jágr dostal cenu 
Mezinárodního olympijského výboru 
„Sport – inspirace pro mládež“. Uděle-
na mu byla na základě návrhu České-
ho olympijského výboru za příkladný 
přístup k reprezentaci, který je inspira-
tivní jak pro sportující mládež, tak pro 
mládež obecně.

Tento přístup demonstroval Jarda 
mimo jiné před loňským mistrovstvím 
světa v Německu při diskusích, které 
doprovázely účast hráčů působících 
v zahraničních soutěžích v národním 
mužstvu. V pražské O2 areně mu cenu 
předají předseda Českého olympij-
ského výboru Milan Jirásek a prezi-
dent Českého svazu ledního hokeje  
Tomáš Král.

Do Londýna s odolnými látkami
Olympijské hry v Londýně v roce 

2012 začnou za necelých 400 dní, ale 
Český olympijský tým už nyní ví, že se 
bude moci spolehnout na své obleče-
ní, které bude vyrobeno z nejmoder-
nějších materiálů. 

Alpine Pro, oficiální partner Českého 
olympijského týmu, totiž představil 
látky, které budou použity při výrobě 
olympijské kolekce. Materiály prošly 
náročnými testy v laboratorních pod-
mínkách. V praxi je pak vyzkoušeli špič-
koví sportovci, členové Development 
Teamu, například  skifař Ondřej Synek 
či bikerka Tereza Huříková. Zajímavos-
tí je materiál, ze kterého po navlhčení 
vystoupí dříve neviditelný vzor.

Jiří Guth, vnuk Jiřího Stanislava, na konferenci na  
Pražském hradě.
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Češi vyrážejí na Evropský olympijský festival 
mládeže do Turecka

Čtyři tisíce mladých sportov-
ců ze 49 zemí se potká letos 
v červenci v tureckém Trabzo-
nu a v obdobě velkých olympij-
ských her se utkají o medaile. 
Na letním Evropském olympij-
ském festivalu mládeže nebude 
chybět ani česká výprava, která 
bude obhajovat sedm cenných 
kovů z předchozí letní edice.

Předcházející letní Evropský 
olympijský festival mládeže hosti-
lo finské Tampere a česká výprava 

mladých sportovců vybojovala na severu Evropy dvě zlaté, 
tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

„Medailové ambice budou mít čeští sportovci pochopi-
telně i letos, ale v této věkové kategorii lze velmi obtížně 
odhadovat, na co můžeme dosáhnout,“ říká místopředseda 
Českého olympijského výboru František Dvořák. „Jsem ale 
přesvědčen o tom, že stejně jako před dvěma lety z Tampere 
přivezeme medaile i letos z Trabzonu. Hodně věřím napří-
klad atletům, ale i dalším,“ dodává optimisticky.

České barvy pojede do Turecka hájit více než padesát 
mladých reprezentantů. „Výprava bude čítat 52 sportovců, 
bohužel nebudeme mít zastoupení v kolektivních spor-
tech,“ upřesňuje Dvořák. „Širší nominaci schválil výkonný 
výbor už v polovině června, ale až do 25. června mohli ještě 
sportovci plnit limity pro účast v Turecku,“ zdůrazňuje mís-
topředseda ČOV.

V Turecku se bude soutěžit v atletice (soutěže se usku-
teční na stadiónu v Sögütlü), basketbalu (hala 19 Mayis 
Sports Hall), cyklistice (Trabzon-Rize Highway), gymnastice  

(Yomra Cimnastik Salonu), házené (haly Vakfikebir a Carsi-
basi), judu (Voleybol Müsabakaları), volejbale (haly Arsin 
a Araklı) a v plavání (Swimming Mehmet Akif Ersoy Swim-
ming Complex).

VEDRO BUDE NA OBTÍŽ
Zatímco poslední festival se uskutečnil na severu Evropy, teď 

čeká mladé sportovce turecká výheň. A to doslova, protože  
v termínu od 24. července do 29. července se v Turecku dají 
očekávat pořádná vedra. „Víme, že tam budou vysoké teploty, 
což pocítí hlavně venkovní sporty. Ale připravujeme se na to. 
Prostředí jsme si dobře zmapovali během semináře komisí,“  
podotýká Dvořák. „Zaměříme se proto zejména na důklad-
nou regeneraci sil.“

V Tampere 2009 závodil i David Pulkrábek, pozdější vítěz Olympijských her mládeže.

Fo
to

: S
aš

a 
Kl

im
en

t

CO JE TO EYOF (European Youth Olympic Festival)?

Mezinárodní multisportovní festival pro mladé 
sportovce, který se pořádá od roku 1991. Jeho 
duchovním otcem je současný šéf Mezinárodního 
olympijského výboru Jacques Rogge. Festival se 
koná jednou za dva roky, od roku 1993 jak ve verzi 
zimní, tak letní. Zimní EYOF letos hostil Liberec.

Rok zimní letní
1991 nekonal se Brusel (Belgie)
1993 Aosta (Itálie) Valkenswaard (Nizozemsko)
1995 Andorra-La Vella (Andorra) Bath (Velká Británie)
1997 Sundsvall (Švédsko) Lisabon (Portugalsko)
1999 Poprad (Slovensko) Esbjerg (Dánsko)
2001 Vuokatti (Finsko) Murcia (Španělsko)
2003 Bled (Slovensko) Paříž (Francie)
2005 Monthey (Švýcarsko) Lignano Sabbiadoro (Itálie)
2007 Jaca (Španělsko) Bělehrad (Srbsko)
2009 Slezské Beskydy (Polsko) Tampere (Finsko)
2011 Liberec (Česko) Trabzon (Turecko)
2013 Brašov (Rumunsko) Utrecht (Nizozemsko)
2015 zatím neurčeno Tbilisi (Gruzie)

Olomoucko hostilo letní 
olympiádu dětí a mládeže

Olomoucký kraj přivítal na konci června Hry V. letní olympiády 
dětí a mládeže (ODM). O medaile se zápolilo ve dvaceti sportech 
a dvou kulturních disciplínách v Olomouci, Prostějově, Kostelci 
na Hané, Velké Bystřici a Vésce u Olomouce.

Na akci dorazilo 
celkem 3531 dětí ze všech čtrnácti krajů 
České republiky. Doprovod mladých spor-
tovců tvořilo 676 trenérů a asistentů. „Je to 
účastnický rekord, což ale není náš primární 
zájem. Tím je možnost ukázat mládeži krá-
su sportu a kolektivního soutěžení. Hrami 
chceme připomenout olympijský duch 
a naznačit dětem možnou životní cestu,“ 
prohlásil předseda Českého olympijského 
výboru Milan Jirásek.

Smyslem ODM je, aby si děti už ve velmi 
útlém věku na vlastní kůži vyzkoušely olym-
pijské emoce. To se pak může stát motivací 
pro jejich sportovní růst. „Pokud chceme, 
abychom měli i v budoucnosti úspěšné 
sportovce, musíme dávat mladým možnost 
porovnávat své síly od žákovského věku. To 
je také cíl olympiády dětí a mládeže,“ řekl 
Jirásek.

KRALOVAL JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Absolutním králem pátého ročníku letní 

ODM se stala reprezentace Jihomoravského 
kraje, která si z Olomoucka odvezla celkově 
90 medailí – 29 zlatých, 21 stříbrných a 40 
bronzových. Nejsilnější byli Jihomoravané 

v plavání, z bazénu totiž vylovili 13 zlatých,  
4 stříbrné a 9 bronzových medailí – tedy té-
měř třetinu všech svých cenných kovů.

Bodovalo také Hlavní město Praha se 71 
medailemi, třetí příčku v bodování krajů 
obsadil pražský soused ze středních Čech. 
Hostitelé z Olomoucka skončili čtvrtí, přes-
tože celkově získali o tři medaile více než 
Středočeši. Jenže do bodování celkového 
pořadí se nezapočítávaly jen medaile (zlato 
- 7 bodů, stříbro - 5 a bronz 4), ale i umístění 
na dalších pozicích.

A jak si vedli jednotlivci? Nejlepší medai-
listkou v kategorii mladších žákyň se stala 
plavkyně Edita Chrápavá z Jihomoravské-
ho kraje s celkem 4 zlatými medailemi.  
V téže věkové skupině dominoval atlet Adam  
Röder z Olomoucka (2 zlata a 1 bronz). V ka-
tegorii starších žákyň vynikla fantastickou 
sbírkou celkově 8 cenných kovů kanoistka 
Amálie Hilgertová ze Středočeského kraje 
(2-3-3), která tak získala primát mezi všemi 
sportovci. Slavit mohou rovněž v Jihočes-
kém kraji, kde se mezi staršími žáky zaskvěl 
coby nejúspěšnější sportovec Josef Moser  
v plavání, získal čtyři zlata.

Prodej vstupenek do Londýna 2012 
v plném proudu!
V půlce května začal 
v České republice ofici-
ální volný prodej vstu-
penek na letní olympij-
ské hry 2012 v Londýně. 
Zajišťuje ho síť Ticketst-
ream. Nadále jsou v pro-

deji i zájezdy.
Od půli března jsou v České republice 

v předprodeji vstupenky v rámci zájez-
dových balíčků. Pro fanoušky, kteří se 
do Londýna chtějí vydat po vlastní ose, 
přišla možnost nyní.

 „Chceme zajistit co největší dostup-
nost vstupenek pro české fanoušky. Tic-
ketstream, který má v České republice 
na 400 poboček, toto kritérium splňuje,“ 
prohlásil předseda Českého olympijské-
ho výboru Milan Jirásek.

Vstupenky je možné zakoupit na po-
bočce, ale i přes internetový prodej na 
stránce www.olympic.cz/vstupenky. 
Maximální počet vstupenek na hlavu, 
které je možné koupit, je 4.

Čeští fanoušci si mohou vstupenky 
kupovat od 15. března, kdy byl spuštěn 
oficiální předprodej zájezdových balíč-
ků u tří prodejců, cestovních kanceláří. 
Těmi jsou Čedok, IBTravel a SLAN tour. 
O zájezdy je velký zájem, první se pro-
dal pouhých čtrnáct minut po zahájení 
předprodeje.

Slavnostní zahájení na Andrově stadionu v Olomouci
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Do Londýna zve i skifař Ondřej Synek.
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4) CENA GUTHA-JARKOVSKÉHO PRO SÁBLÍKOVOU

Martina Sáblíková získa-
la ocenění již v roce 2007.  
„A plně si ho zaslouží i za 
uplynulý rok, ve kterém měla 
fantastické výsledky,“ říká 
předseda ČOV Milan Jirásek. 
Cenou je socha bohyně Niké 
na mramorovém podstavci 

se stříbrnou plaketou a reliéfním portrétem Gutha-Jarkovského, za-
kladatele českého olympismu. Založena byla v roce 1933, autorem 
plastiky je Otakar Španiel.

5) CENA OTY PAVLA PRO OTU ČERNÉHO

ČOV udělil novinářskou 
cenu Oty Pavla šéfredakto-
rovi redakce sportu České 
televize Otovi Černému. 
Takřka celý život svázal  
s Československou a pozdě-
ji Českou televizí. Od roku 
1969 v ní působil jako ex-
terní člen redakce sportu, 
po roce 1989 se stal členem 
redakce zpravodajství. 

Foto: Saša Kliment

Fotbalová jednadvacítka na ME: Bronz, ale bez lesku a olympiády
Čeští fotbalisté do jednadvaceti let získa-

li v Dánsku bronzovou medaili. Radost z ní 
však má málokdo. Mužstvu utekla účast na 
olympijských hrách v Londýně, ač k ní mělo 
velmi blízko. Naše hráče ve skupině čekaly 
silné výběry Ukrajiny, Španělska a Anglie, 
po skvělé jízdě kvalifikací však celku kouče 

Jakuba Dovalila věřili fanoušci i odborná veřejnost. 
Týmu se povedlo postoupit po dvou výhrách (Ukrajina, Ang-

lie) a jedné porážce (Španělsko) z druhého místa do semifinále, 
tam však Češi nestačili na Švýcarsko. V posledním klíčovém duelu  
o olympijskou účast podlehla lvíčata v nešťastném zápase Bělo-
rusku a zbyl na ně černý Petr. 

„Je to medaile bez olympiády. Můžeme si za to sami. Nehráli 
jsme dobře.  Po průběhu kvalifikace a baráže jsme zklamaní. Her-
ně nám mistrovství nevyšlo. A když už jsme postoupili ze skupiny, 
měli jsme stále dva mečboly,“ mrzelo trenéra Jakuba Dovalila.

Předseda ČOV Milan Jirásek (vpravo) předává 
ocenění Otu Pavlovi.
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Mezinárodní olympijský 
výbor

3.–4. července 2011  
Zasedání výkonného výboru  
Durban, JAR 

6. – 9. července 2011 
Zasedání Mezinárodního 
olympijského výboru 

Volba hostitele zimních 
olympijských her 2018  
Durban, JAR

7. – 8. prosince 2011 
Zasedání výkonného výboru 
Lausanne, Švýcarsko 

Asociace Evropských olym-
pijských výborů

23. – 30. července 2011 
11. evropský olympijský 
festival mládeže 2011 
Trabzon, Turecko

Český olympijský výbor 
(ČOV)

21. září 2011 
Zasedání výkonného výboru

23. listopadu 2011 
Zasedání výkonného výboru

Český klub fair play (ČKFP)

Patronáty 

23. června – 3. července 2011 
Mistrovství Evropy v házené 
U17

 Praha

7.–9.  července 2011 

Prague Chalenge Cup 
Praha

Český klub olympioniků 
(ČKO)

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

17. září 2011 
Běh rodným krajem Emila 
Zátopka   
Kopřivnice, Rožnov pod Rad-
hoštěm

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

9. prosince 2011  
Setkání seniorů (medailistů)   
Praha, Masarykova kolej

Česká olympijská akademie 

Akce s mezinárodní účastí ve 
spolupráci s ČOA a ČOV

25. června  –  9. července 2011

51. mezinárodní zasedání 
mladých účastníků  
Témata: Olympismus, 50 let 
olympijské výchovy.

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. 

Výkonný výbor a Plénum ČOV:  
Od zásad nominace do Londýna 
po cenu Oty Pavla

Celkem třikrát se od 
dubna do června letošního 
roku sešel výkonný výbor 
Českého olympijského vý-
boru, jednou i Plénum ČOV. 
Agenda byla široká, důleži-
tých bodů také.

1)  ZÁSADY NOMINACE 
NA OH 2012

Plénum projednalo ná-
vrh nominačních zásad na 
letní olympijské hry v Lon-
dýně. O nominaci české 
výpravy rozhodne plenární 
zasedání ČOV 28. června 
2012.

V individuálních spor-
tech se sportovec může kvalifikovat přímo na mistrovských sou-
těžích (ME, MS) nebo na vypsaných kvalifikacích mezinárodních 
sportovních federací. V některých sportech rozhoduje o jmenovité 
nominaci redukované pořadí v celosvětovém žebříčku (například  
v tenisu).

Dalším typem je kvalifikace prostřednictvím zisku kvótovaných 
míst (např. ve střelbě), kdy svaz nominuje své nejlepší sportovce 
v počtu shodném s počtem vybojovaných kvót v příslušných dis-
ciplínách. Čeští sportovci mohou být také pozváni k účasti na OH 
2012 svojí mezinárodní sportovní federací (například když spor-
tovní 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 mistrov-
ské soutěži (MS, ME).

U atletiky se nestanovují počty nominačních míst. Na základě 
splněných výkonnostních limitů bude Český atletický svaz před-
kládat jmenovité návrhy nominace ČOV. Výkonnostní limity vy-
cházejí opět z limitů A a B Mezinárodní atletické federace (IAAF) 
a MOV. Jejich úroveň je ustavena vzhledem k vývoji výkonnosti  
v jednotlivých disciplínách během posledních let. Podle podmí-
nek MOV mohou startovat v každé disciplíně maximálně tři atleti 
(s výjimkou štafet).

Podmínky a výkonnostní limity pro nominaci českých plavců 
vycházejí ze s  plavání jsou stanoveny A a B li-
mity. S ohledem na přesně stanovený počet  

sportovců v plavání (900 osob), vybere FINA závodníky se splněným  
B limitem, kteří budou pozváni ke startu na OH 2012.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO NOMINACI NA OH 2012

20. 6. 2012 –  Sportovní svazy předloží konečný návrh nomina-
ce sportovců a osob doprovodu na OH v Londýně. 
(Včetně seznamu atletů, kteří mají reálný předpoklad 
se nominovat do 8. 7. 2012.)

25. 6. 2012 –  Jednání Komise ČOV pro sport, zpracování návrhu  
nominací na OH pro Výkonný výbor ČOV.

27. 6. 2012 –  Zasedání Výkonného výboru  ČOV, který projedná 
závěrečnou jmenovitou nominaci členů české olym-
pijské výpravy.

28. 6. 2012 –  Zasedání Pléna ČOV, které schválí jmenovitou nomi-
naci členů české olympijské výpravy.

9. 7. 2012 –    Konečný termín pro předání závěrečné jmenovité  
nominace organizačnímu výboru v Londýně.

2) PENÍZE NAVÍC ZA KAŽDÉ ZÍSKANÉ MÍSTO NA OH 2012

ČOV poskytne za každé získané účastnické 
místo v Londýně 100 tisíc korun navíc na přípra-
vu sportovců. Příspěvky jsou určeny pro olym-
pijské individuální i týmové sporty, které jsou na 
programu OH 2012 v Londýně.

„ Podpora je součástí Rozvojového olympijské-
ho programu na cyklus 2009–2012, který jsme nyní upřesnili. Na-
ším hlavním cílem je poskytnout sportovcům co nejvíce peněz na 
jejich přípravu,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru 
pro sport František Dvořák.

3) VYROVNANÉ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010 

Český olympijský vý-
bor hospodařil v roce 
2010 s výdaji 111,44 
milionu korun a příjmy 
ve výši 115,32 milionu 
korun. Původní rozpo-
čet počítal se schodkem. 
Realita je vyrovnané hos-
podaření s vytvořením 
rezervy pro rok 2011.

ČESKÉ OLYMPIJSKÉ DĚNÍ
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Mnohonásobný šéf české olympijské mise 
František Dvořák

Kateřina Emmons již účastnické místo pro Hry 
XXX. olympiády v Londýně 2012 vystřílela.
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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!

DVACÁTÝ DÍL, 22. 6. 2011
•  Zastávka londýského doubledeckeru v Roudnici nad Labem  

(kampaň 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 Karlových Varech
•  České olympijské legendy: Ivan Satrapa 
•  Den s paralymionikem-cysklistou Jiřím Ježkem
•  Prohlídka Horse Guards Parade, místa, kde se budou konat oslavy 

narozenin královny Alžběty a o rok později beachvolejbalové turna-
je při OH 2012

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

OSMNÁCTÝ DÍL, 8. 6. 2011
•  Kampaň ČOV Žijeme Londýnem v Českých Budějovicích
•  Faktor F:  Fanoušci na Giro d´Italia
•  České olympijské legendy: Roman Šebrle
•  Den s fotbalovým lvíčetem Janem  Morávkem
•  Prohlídka londýnského Hyde Parku
•  Rozhovor s místopředsedou ČOV pro olympismus Josefem  

Dovalilem
• Příběh akrobatického lyžaře Tobyho Dawsona

SEDMNÁCTÝ DÍL, 1. 6. 2011
•  Představení londýnského doubledeckeru, symbolu kampaně ČOV 

Žijeme Londýnem 
•  Faktor F:  Fanoušci prostějovských sportovních klubů
•  České olympijské legendy: Helena Suková
•  Den s kajakářem Vavřincem Hradílkem 
•  Vzpomínka na OH v Londýně v roce 1948
•  Rozhovor s českým velvyslancem ve Velké Británii Michaelem  

Žantovským

ŠESTNÁCTÝ DÍL, 25. 5. 2011
•  První zastávka doubledeckeru v Brně, v rámci kampaně Žijeme 

Londýnem
•  Faktor F:  Fanoušci při beachvolleybalovém mistrovství na Štvanici
•  České olympijské legendy: Ladislav Vízek
•  Seznámení s nadějí českého boxu pro Londýn Zdeňkem Chládkem 
•  Představení moderních materiálů na oblečení olympioniků pro 

Londýn 2012 od Alpine Pro
•  Návštěva olympijského parku v Londýně
•  Historie finálových olympijských běhů na 100 metrů

PATNÁCTÝ DÍL, 18. 5. 2011
•  Den s volejbalistou Janem Štokrem
•  Faktor F: Podpora hokejových týmů fanoušky na letošním hokejo-

vém MS na Slovensku
•  České olympijské legendy: Tomáš Dvořák 
•  Olympijská historie tenisu 
•  Olympijský oheň 
•  Bližší informace k hlavnímu olympijskému stadionu

ČTRNÁCTÝ DÍL, 11. 5. 2011
•  Den se snowboardistkou Evou Samkovou
•  Faktor F: Publikum při krasobruslení
•  České olympijské legendy: Kateřina Neumannová

Klikněte na nadpis a video se automaticky spustí:
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•  Přípomenutí trojskokana Jonathana Edwardse 
•  Rozhovor s místopředsedou ČOV pro ekonomiku a marketing Jiřím 

Kejvalem 
•  Slavné okamžiky olympijské historie

TŘINÁCTÝ DÍL, 4. 5. 2011
•  Den s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou 
•  Faktor F: Fanklub VK Jihostroj České Budějovice
•  České olympijské legendy: Jiří Šlégr 
•  Přípomenutí olympijské režisérky Leni Reifenstahl 
•  Předání ceny Oty Pavla šéfredaktorovi rekdakce sportu ČT  

Otakarovi Černému 
•  Představení plaveckého bazénu pro OH 2012 v Londýně 

DVANÁCTÝ DÍL, 27. 4. 2011
•  Den s krasobruslařem Tomášem Vernerem 
•  Faktor F: Představení typického vítězného gesta sprintera Usaina 

Bolta
•  České olympijské legendy: Miloslava Hybnerová-Rezková
•  Přípomenutí desetibojaře Daleyho Thompsona 
•  Předání ceny Jiřího Gutha-Jarkovského Martině Sáblíkové
•  Olympijská pochodeň pro OH 2012 v Londýně 

JEDENÁCTÝ DÍL, 20. 4. 2011
•  Den se střelcem Janem Sychrou
•  Fanklub vítkovických hokejistů
•  České olympijské legendy: Imrich Bugár
•  Rozhovor s Květou Peckovou, předsedkyní Českého klubu fair play.
•  První TV přenosy z OH v Cortině D´Ampezzo 1956
•  Představení olympijské vesnice pro OH v Londýně 2012 

DESÁTÝ DÍL, 13. 4. 2011
•  Den s basketbalistkou Evou Vítečkovou
•  Usain Bolt a Ian Thorpe v dějišti OH 2012 v Londýně
•  České olympijské legendy: Aleš Valenta
•  Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, otec-zakladatel mezinárodního i čes-

kého olympijského hnutí
•  Olympijské příběhy: olympijské hry v Londýně v roce 1908

DEVÁTÝ DÍL, 6. 4. 2011
•  Den s Lukášem Bauerem, elitním českým běžcem na lyžích
•  Návštěva stadionů, které budou při OH 2012 v Londýně hostit 

fotbalový turnaj
•  České olympijské legendy: Jan Kůrka 
•  Setkání Českého klubu fair play 
•  Olympijské příběhy: lyžař Alberto Tomba

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 Svojanovští
•  Představení prvního kompletního sportoviště pro OH 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 Mezinárodního 

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

ským šampionem
•  České olympijské legendy: házenkář Jiří Vícha

PRVNÍ DÍL, 9. 2. 2011
• Úvodní díl, představení pořadu
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