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Češi na Olympijských hrách mládeže získali dvě medaile
Dva cenné kovy přivezli mladí čeští sportovci 

z historicky prvních zimních Olympijských her mládeže  
(YOG) v Innsbrucku. Tomáš Portyk dobyl v severské 
kombinaci zlato a stříbrnou medaili získala skikrosařka 
Veronika Čamková.

Vedle toho si čeští reprezentanti připsali ještě čtyři šestá místa. 
„Na rozsah výpravy, kterou tvořilo 24 závodníků, to jsou velmi 
dobré výsledky,“ prohlásil šéf české mise František Dvořák.

Češi bojovali v konkurenci bezmála 1100 sportovců ze 
sedmdesáti zemí světa. „Kvalifikace byla velmi tvrdá. Mrzí mě, 
že nejeli hokejisté, to je bolavé místo. Je třeba s tím něco dělat. 
Věřím, že příště v Lillehameru v roce 2014 už české družstvo 
bude.“

Do programu se zapojili také slavní ambasadoři – například 
hvězdná sjezdařka Lindsey Vonnová, která do Innsbrucku 
přijela osobně.. 

Více na stranách 12 a 13.
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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.zijemelondynem.cz, www.facebook.com/olympijskytym

Odešla legenda. Zemřel skokan Jiří Raška.    Strana 8. 
Fenomenální Jarda Jágr oslavil čtyřicítku. Do důchodu se nechystá.    Strany 6 a 7. 

Úspěšní skikrosaři, zleva: Trenér Jaroslav „Cihla“ Lučan, Veronika Čamková, 
trenér Ondřej Vokoun a Václav Klemš. 

Velká show v Londýně: K zakončení olympiády zahrají Blur!
Sportoviště jsou připravena. Organizátoři ladí úvodní i 

zakončovací ceremoniál. Do zahájení letních olympijských 
her 2012 zbývají už jen týdny. „Od gregoriánského 
období nepamatuje Londýn tak ambiciózní vizi,“ říká 
starosta města Boris Johnson k velkolepému projektu 
Olympijského parku, který vyrostl ve východní části 
metropole. „Naše plány kombinují to nejlepší z klasického 
stylu tohoto města a moderního urbanismu,“ podotkl.

Organizační výbor také zveřejnil informace o konkurzu 
pro školní děti, které se budou moci zapojit do slavnostního 
ceremoniálu. Týká se školáků mezi 7 a 9 a 11 a 13 lety věku. 
U příležitosti půl roku do vzplanutí ohně je kompletně 
dokončena i olympijská vesnice. Symbolicky první postel 
pomohl do vesnice nastěhovat čtyřnásobný olympijský vítěz 
a desetinásobný mistr světa ve veslování Matthew Pinsent.  
A skvělá zpráva pro fanoušky skupiny Blur. Slavní hudebníci 
zahrají 12. srpna, v den zakončení her, v Hyde Parku.

Více o olympiádě v Londýně na stranách 2 – 5. 
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U mikrofonu Damon Albarn, frontman kapely Blur, která zahraje v Londýně
v den slavnostního zakončení Her XXX. olympiády.



Londýn už počítá poslední desítky dnů!
Odpočítávaly se roky, pak měsíce, teď už jen desítky dnů. Devátého ledna ohlásili pořadatelé, že 

olympijský „countdown“ pokořil magických 200 dní, 27. ledna 2012 pak i půl roku do zahájení her. 

A Londýn zveřejňuje další detaily o finišujících přípravách LOH 2012. 

Olympijský park ke 200 dnům

Pořadatelé oslavili 200 dní do zahájení 

mimo jiné oznámením, že v Olympijském 

parku jsou už definitivně dokončeny všechny práce. „Předáváme 

organizačnímu výboru areál hotový do posledního detailu,“ řekl 

Dennis Hone, výkonný ředitel organizace ODA, která řídí stavbu 

olympijských dějišť. 

Obří pastelky vyrostly z vody

Organizační výbor nyní ladí Olympijský park do „finálního 

designu“, což bude obnášet například Přípravu prodejních 

prostor nebo instalaci olympijské grafiky. A nejen to. Už nyní 

hraje park doslova všemi barvami. Z vodních ploch lemujících 

obrovský park totiž vystupuje 35 pilířů ve tvaru barevných 

pastelek. Ty jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako klasické 

vodní bójky. Jejich autorem je výtvarník Keith Wilson. Pilíře, 

které dosahují do výšky tří až pěti metrů, uvidí návštěvníci v jižní 

části parku. Pilíře jsou zahaleny do barev olympijských kruhů 

a po skončení olympiády poslouží tyto „pastelkové sochy“ jako 

kotviště k upevnění pontonů.

Úklidová četa má hotovo

Počátkem února pořadatelé také dočistili okolí Olympijského 

parku a zvelebili tak původní průmyslovou část Stratford. 

Během uplynulých let zde postupně vznikl největší městský 

park ve Velké Británii za posledních 100 let. Plocha o velikosti 

297 fotbalových hřišť, z níž většina byla znečištěná, dostala 

zdravý nádech díky 300 tisícům mokřadních rostlin a 2000 

nově vysázeným stromům. Zároveň bylo obnoveno i pět 

kilometrů řeky Lea. Z ní byly odstraněny nejen škodlivé rostliny, 

ale zbouraly se i opěrné zdi tak, aby říční prostor lépe sloužil 

zdejším živočichům.

Vesnice k půlročnímu výročí

U příležitosti půl roku do vzplanutí ohně pak předala ODA 

i olympijskou vesnici. Symbolicky první postel s pestrým 

povlečením s piktogramy všech olympijských sportů 

pomohl do vesnice nastěhovat čtyřnásobný olympijský vítěz 

a desetinásobný mistr světa ve veslování Matthew 

Pinsent. Stavba vesnice začala v červenci 2008 

a 2818 nových apartmánů bylo dokončeno podle 

harmonogramu. Vesnici tvoří celkem 11 budov a na 

jejím vybudování se podílelo více než 16 500 lidí.

Oheň přiletí v půlce května

Za přítomnosti zástupců Řeckého olympijského výboru bude 

plamen pro LOH 2012 slavnostně zažehnut slunečními paprsky 

10. května v chrámu bohyně Héry v legendární Olympii. Po 

osmidenním putování po celém Řecku dojde k jeho předání 

londýnským organizátorům v místech památného stadionu 

Panathinaiko, kde se konaly olympijské hry v roce 1896. Poté se 

již symbol olympiády ve speciální zlaté lucerně vypraví na svou 

cestu do Londýna linkou British Airways. Samotný štafetový 

běh s pochodní odstartuje ráno 19. května, na zahajovací 

ceremoniál dorazí oheň 27. července.

Úvodní ceremoniál podle Shakespeara

Režisér Danny Boyle (Milionář z chatrče, Trainspotting), který 

se stal uměleckým šéfem zahájení olympiády, prozradil název 

zahajovací show. „Bude se jmenovat Ostrovy zázraků,“ řekl 

Boyle. „Inspirovali jsme se Shakespearovou bouří. Naše Ostrovy 

zázraků jsou oslavou energické tvořivosti britského talentu 

na slavnostním zahájení, který – jak doufáme – bude stejně 

nepředvídatelný a nápaditý jako Britové,“ usmál se.

Zahajovací show také v režii školáků

Organizační výbor také zveřejnil informace o konkurzu pro školní 

děti, které se budou moci zapojit do slavnostního ceremoniálu. 

Týká se školáků mezi 7 a 9 a 11 a 13 lety věku. Na devět set mladých 

studentíků, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, předvede 

během zahájení jeden bod programu před zraky 80 tisíc lidí přímo 
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Se stlaním v olympijské vesnici pomáhal i fenomenální veslař Matthew Pinsent.
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na Olympijském stadiónu a miliard u televizních obrazovek.

Nová jména olympijských arén

Pro londýnské olympijské hry se sportoviště dočkají 

dočasných, nových jmen. Například bývalé Hokejové centrum 

(Hockey Centre), které bude hostit klání v pozemním hokeji 

a paralympijském fotbale, ponese název Riverbank Arena. 

Jméno je odvozeno od faktu, že stadión leží u řeky Lea 

v Olympijském parku. Dřívější Házenkářská arena (Handball 

Arena) se bude nově jmenovat Copper Box a stane se dějištěm 

házenkářského turnaje a šermu moderních pětibojařů. Jméno 

haly je odvozeno od „krabicového“ tvaru a měděného obložení.

Vstupenky ubývají

Jak se blíží zahájení her, vstupenky mizí z předprodeje. Kapacita 

volného prodeje v Česku již byla vyčerpána, k dispozici jsou 

ještě zájezdové balíčky. „Prodeje jdou nad očekávání dobře. 

Proto doporučujeme nečekat v žádném případě na poslední 

chvíli,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru Jiří 

Kejval. Čeští fanoušci najdou všechny potřebné informace na 

webových stránkách www.olympic.cz/vstupenky.

Živě také z Hyde Parku!

Nakonec dobrá zpráva pro ty návštěvníky Londýna, kterým se 

nepodaří sehnat vstupenku na svůj oblíbený sport, a i tak budou 

chtít zažít olympijskou atmosféru. Olympijské hry v Londýně 

budou totiž moci fanoušci sledovat nejen z Olympijského parku, 

ale také zdarma na velkoplošných obrazovkách, umístěných 

v centru města – v Hyde Parku a Victoria Parku.

O letní olympiádu v roce 2020 usiluje pět metropolí

Celkem pět světových metropolí 

se bude i nadále v kandidátském 

procesu ucházet o uspořádání letních 

olympijských her v roce 2020. Ze hry 

vypadl Řím, který nedostal finanční 

záruky.

Hry se tak budou snažit získat 

turecký Istanbul, japonské Tokio, 

ázerbájdžánské Baku, katarské Dauhá 

a španělský Madrid. Všichni adepti 

stihli odevzdat veškeré požadované 

materiály k přihlášce do dne uzávěrky, 

která byla ve středu 15. února.

http://www.olympic.cz/vstupenky


Češi kvalif ikovaní do Londýna
Do konce února 2012 nahlásily jednotlivé svazy Českému olympijskému výboru 

37 získaných míst pro olympijské hry v Londýně.

Různé způsoby kvalifikace

Sportovci, které sportovní svaz 

navrhuje k účasti na OH 2012, musejí 

splňovat kvalifikační kritéria stanovená mezinárodní sportovní 

federací a Mezinárodním olympijským výborem (MOV). 

V individuálních sportech se sportovec může kvalifikovat 

přímo na mistrovských soutěžích (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 střelectví), kdy svaz nominuje své nejlepší 

sportovce v počtu shodném s počtem vybojovaných kvót 

v příslušných disciplínách.

Čeští sportovci mohou být také pozváni k účasti na OH 2012 

svojí mezinárodní sportovní federací (například když sportovní 

svaz nezíská žádné místo v kvalifikačních soutěžích).

Atletika v jiném režimu

Výkonný výbor ČOV schválil úpravu podmínek a kvalifikačních 

kritérií českých atletů na olympijských hrách v Londýně v roce 

2012. „Zjednodušeně lze říci, že sportovcům, kteří dosáhli v roce 

2011 A limitu, stačí v roce 2012 splnit B limit, aby si zajistili účast 

na hrách,“ říká místopředseda ČOV František Dvořák. Jedná 

se o 14 českých reprezentantů, například oštěpařku Barboru 

Špotákovou, výškaře Jaroslava Bábu či překážkářku Zuzanu 

Hejnovou. 

Od počátku března 2012 začne období, kdy atleti budou moci 

limity plnit. „Halová sezóna ukazuje, že na české atlety bude, co 

se týče olympijských limitů, spolehnutí,“ usmívá se spokojeně 

Tomáš Dvořák, šéftrenér českých atletů.

„Možností, kde se dá limit udělat, je velmi mnoho. V tomto je 

atletika pestrá. Ať už to budou mítinky prestižní Diamantové 

ligy, domácí mezinárodní podniky jako Zlatá Tretra nebo 

Odložilův memoriál, TNT Fortuna mítink pro vícebojaře a další,“ 

přemítá Tomáš Dvořák a upozorňuje, že předolympijský vrchol 

letos obstará netradičně mistrovství Evropy v Helsinkách pouhý 

měsíc před startem her v Londýně.

Kolektivní sporty? V naději basketball a pozemní hokej

Z kolektivních sportů pomýšlejí na účast už jen dva české týmy: 

basketbalové družstvo žen (kvalifikace na přelomu června 

a července v Turecku) a pozemní hokejisté (přelom dubna 

a května v Japonsku).
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Překážkářka Zuzana Hejnová.

SPORT JMÉNO DISCIPLÍNA PODNIK* DATUM Pozn.

GYMNASTIKA Konečný, Martin Sportovní gymnastika Předolymp. Závody (Lnd) 10. 1. 12 Jm. nom.

Pálešová, Kristýna Sportovní gymnastika Předolymp. Závody (Lnd) 11. 1. 12 Jm. nom.

Frydrychová, Zita Skoky na trampolíně Předolymp. Závody (Lnd) 13. 1. 12 Kv. místo

JACHTING Fenclová, Veronika Laser radial MS Perth (Austrálie) 11. 12. 11 Kv. místo



ČEŠI V LONDÝNĚ5

SPORT JMÉNO Disciplína PODNIK* DATUM Pozn.

KANOISTIKA       rychlostní Davídek, Pavel Čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 08. 11 Kv. místo

rychlostní Souček, Jan Čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Trefil, Lukáš Čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Štěrba, Jan Čtyřkajak, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Radoň, Jaroslav Deblkanoe, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 20. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Dvořák, Filip Deblkanoe, 1000 m MS Szeged (Maďarsko) 20. 8. 11 Kv. místo

slalom Štěpánek, Ondřej Deblkanoe MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

slalom Volf, Jaroslav Deblkanoe MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

slalom Kudějová, Kateřina K1 MS Bratislava 09. 9. 11 Kv. místo

slalom Hradilek, Vavřinec K1 MS Bratislava 11. 9. 11 Kv. místo

slalom Ježek, Stanislav C1 MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

PLAVÁNÍ Pechanová, Jana** Dálkové plavání MS Šanghaj (Čína) 18. 7. 11 A limit

PLAVÁNÍ Chocová, Petra** Prsa, 100 m MS Šanghaj (Čína) 25. 7. 11 A limit

PLAVÁNÍ Micka, Jan*** 1500 M vz EYOF Trabzon (Tur.) 28. 7. 11 B limit

PLAVÁNÍ Závadová, Barbora** 400 M pz MS Šanghaj (Čína) 31. 7. 11 A limit

STOLNÍ TENIS Vacenovská, Iveta** - MS Rotterdam 16. 5. 11 Jm. nom.

SPORTOVNÍ STŘELBA Sychra, Jan Skeet SP Concepción (Chile) 07. 3. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Marušková, Lenka Pistole MS Mnichov 08. 8. 10 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Lipták, Jiří Trap MS Mnichov 3. 8. 10 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Podhráský, Martin Rychlopalná pistole SP Sydney 29. 3. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Gach, Jiří Trap SP Peking 27. 4. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Emmons, Kateřina Vzduchová puška SP Mnichov 18. 6. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Sýkorová, Adéla Vzduchová puška SP Mnichov 18. 6. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Strnad, Martin Rychlopalná pistole ME Bělehrad 10. 8. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Tomeček, Jakub Skeet ME Bělehrad 12. 8. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Rozsypal, Ondřej Vzduchová puška ME Vierumäki, Finsko 20. 2. 12 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Synek, Ondřej Skif MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Knapková, Miroslava Skif MS Bled (Slovinsko) 03. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Jitka Dvojskif MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Lenka Dvojskif MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vraštil, Miroslav Čtyřka bez korm. L. Vah MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Kopáč, Jiří Čtyřka bez korm. L. Vah MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Ondřej Čtyřka bez korm. L. Vah MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Jan Čtyřka bez korm. L. Vah MS Bled (Slovinsko) 02. 9. 11 Kv. místo

*      Sportovní podnik, při kterém se sportovec kvalifikoval na LOH 2012 / získal účastnické místo či splnil limit pro svůj sport či 
disciplínu. 
**    Jmenovité místo pro daného sportovce.    
***  Neznamená automaticky účast na OH! S ohledem na přesně stanovený počet sportovců v plavání   

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



Jarda Jágr: Neuvěřitelných 40 let
Jaromír Jágr. Muž, o němž bylo vyřčeno a napsáno snad už úplně všechno, slaví 15. února čtyřicátiny. Hokejista Philadelphie, 

který se může pyšnit dvěma Stanley Cupy, dvěma světovými tituly a památným zlatem z „turnaje století“ v olympijském 

Naganu 1998, ovšem ani zdaleka nehodlá končit.

Jeho život, to je vpravdě hollywoodský příběh o obyčejném 

klukovi ze statku v kladenských Hnidousích, který to dotáhl 

mezi absolutní elitu světové hokejové historie. Jeho otec Jaromír 

Jágr starší přitom v době synova mládí měl poněkud jinou 

představu o jeho budoucnosti. „Jaromír šel studovat stavební 

průmyslovku a moje vize byla, že se stane stavařem. Říkal jsem 

si, že když bude hrát hokej v tehdejším Československu, tak se 

jako stavař v kterémkoliv městě chytí,“ citovala jej agentura ČTK.

Jenže všechno bylo jinak. Jaromír, který tvrdě trénoval 

a posiloval (denně až dva tisíce dřepů) a vydatně pomáhal 

na rodinném statku, ve všech mládežnických kategoriích 

převyšoval o několik let starší hochy. 

Místo stavaře králem NHL

To už začínalo být jeho otci jasné, že skromný plán se synem-

stavařem nevyjde. Jako pátého v pořadí jej draftovali pittsburští 

Tučňáci a osmnáctiletý Jaromír se vydal na zkušenou do 

nejslavnější ligy světa. Tehdy ani on sám nemohl tušit, že se 

stane její legendou a zámořská kluziště bude brázdit 

ještě 22 let poté.

Svou zámořskou kariéru odstartoval impozantně, 

s Lemieuxovými Pens vyhrál v prvních dvou 

sezónách za oceánem dvakrát nejcennější hokejovou trofej 

světa a stal se majitelem dvou prstenů za zisk Stanleyova 

poháru. Zejména při dobytí druhého poháru už hrál podstatnou 

roli a dokázal na sebe vzít úlohu Maria Lemieuxe, jehož trápilo 

zdraví.

Stal se hvězdou a ikonou Pittsburghu, sbíral individuální 

ocenění jako na běžícím páse. Za jedenáct let v Penguins 

vyhrál pětkrát kanadské bodování NHL (v sezóně 1995/96 

nasbíral úctyhodných 149 bodů), jednou Hart Trophy pro 

nejužitečnějšího hráče a řadu dalších poct.

Výměna do Washingtonu v létě 2001 se neukázala jako 

šťastnou, Jágr se v mužstvu nenašel. Ani s New York Rangers 

nedokázal navázat na zlatá pittsburská léta, byť v roce 2006 

vstoupil mezi legendy: paradoxně právě v zápase na ledě 

Pittsburghu díky dvěma bodům překonal Stana Mikitu a stal se 

nejproduktivnějším Evropanem v historii NHL.

V roce 2008 se poměrně v tichosti z NHL vytratil a odešel do 

bohaté Kontinentální ligy, kde hájil barvy Omsku. V jeho dresu 

působil už během výluky NHL v sezóně 2004/2005. V průběhu 

dvou stávek zaoceánské soutěže hájil také barvy Kladna a do 

jeho statistik patří i pár startů za Bolzano a Schalke.

Podzimní návrat do NHL si očividně užil, ve Philadelphii – která 

paradoxně měla o jeho služby zájem už při draftu v roce 1990, 

ale nakonec na 4. místě brala Mika Ricciho – se mu zalíbilo 

a nechal se slyšet, že by v jejím dresu klidně pokračoval v kariéře 

i další sezónu.

HOKEJOVÁ IKONA SLAVÍ

Jaromír Jágr v dresu Philadelphia Flyers.
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HOKEJOVÁ IKONA SLAVÍ

Jaromír Jágr v dresu české reprezentace na olympiádě ve Vancouveru v roce 
2010.

7

Reprezentace: ze dna na vrchol

V tehdy československém týmu debutoval v sedmnácti letech 

ještě před Sametovou revolucí, 2. listopadu 1989 při porážce 1:2 

se SSSR. Po světovém šampionátu 1990, kde zářil v útoku Young 

Guns, se Jágr do národního týmu vrátil až po čtyřech letech. 

A comeback to byl hodně rozpačitý. Na MS 1994 v Itálii český 

tým vyhořel, skončil sedmý a Jágrova hvězda nijak nezářila. 

Podobnou frustrací skončil o dva roky později i Světový pohár, 

v jehož Evropské skupině zůstal český hvězdný tým v čele 

s Jágrem poslední se třemi porážkami a celkovým skóre 4:17.

Až ZOH 1998 v Naganu odpáraly jeho reprezentační stigma. 

Ve skupině se sice Jágr trochu trápil, ale v klíčovém čtvrtfinále 

proti USA trefil postupový gól a spolu s Haškem, Růžičkou 

a spol. pak triumfálně dojeli až ke zlatu. „Nejde říct, který zápas 

byl nejkrásnější. Bez toho předešlého by nebyl ten následující. 

Všechno má svoje důvody,“ hodnotil Nagano deset let poté.

Světového zlata se Jágr dočkal až v roce 2005, během svého 

pátého mistrovství světa. Ve Vídni dal zapomenout na bolestivé 

vyřazení na MS 2004 v Praze, kde jím vedený tým vypadl 

ve čtvrtfinále s Američany. Stal se tak členem prestižního 

Triple Gold Clubu, jež tvoří hokejisté, kteří získali všechny tři 

nejprestižnější hokejové trofeje: zlato z MS, ZOH a Stanley Cup.

Po odchodu z NHL nescházel na žádném vrcholném 

mezinárodním turnaji. Opravdovým superhrdinou se stal 

v roce 2010, kdy na MS vedl podceňovaný tým, oslabený sérií 

omluvenek klíčových hráčů, k senzační zlaté 

medaili. 

Když mám hlad, utrhnu si malej kousek

Postupem času se z mladého „frajírka“ s nepřehlédnutelným 

hárem stávala vyzrálá osobnost, lídr. Za oceán odešel, aniž 

by ukončil vzdělání, takže to napravil ve svých třiceti letech. 

Maturitu si dodělal během letní pauzy v Praze na Středním 

odborném učilišti hotelového provozu Pod Balkánem. 

Marketingový potenciál, který jeho hvězda nabízela, se však 

odhalil ihned k raném období jeho slávy. Některé z reklam 

s Jágrem se staly kultovními, například ta na „americkou 

žvejkačku“, která je „symbolem Ameriky“. „Měří skoro dva metry, 

takže si můžu utrhnout, kolik chci. Když mám hlad, utrhnu si 

malej kousek, když se potřebuju soustředit, utrhnu si větší,“ 

hlásil Jágr a tato věta zlidověla.

 Ředitel, příznivec ODS a pravoslavný křesťan

Jeho tvář je také pravidelně spojována s ODS, jíž dlouhá léta 

podporuje. Jágr je také nábožensky založený člověk. Jeho víru 

posílilo angažmá v Rusku, ovšem už v roce 2001 jej pokřtil ruský 

patriarcha. „Jednu dobu jsem vycítil, že to potřebuju, řekla mi to 

intuice. A taky jsem potkal lidi, které jsem asi potkat měl, a tak 

jsem skončil u pravoslaví,“ vysvětlil pro iDnes.cz.

Vloni v létě rozšířil své portfolium aktivit o novou. Po svém otci, 

který dlouhá léta řídil ekonomicky strádající hokejový oddíl na 

Kladně, převzal „bafuňářskou“ štafetu. Klub koupil, přejmenoval 

na Rytíře a řídí jej na dálku z Philadelphie

Nechme se tedy překvapit, jestli příští sezónu budeme vídat 

Jágra dále na kolbištích NHL nebo jako hrajícího ředitele Rytířů 

Kladno. Jedno je jisté: na prahu páté desítky let života se Jaromír 

Jágr do hokejového důchodu nechystá.

Jarda Jágr jako filmová hvězda, při natáčení jedné z reklam.
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Odešla Legenda. Zemřel olympijský vítěz
Jiří Raška, první vítěz 

zimních olympijských 

her z tehdejšího 

Československa, zemřel. 

Slavný skokan, který 

získal zlato v roce 1968 

v Grenoblu, zesnul 

v lednu v nedožitých 71 

letech v novojičínské 

nemocnici po dlouhé 

nemoci. „Je to velká 

ztráta pro český sport. 

Jirka byl legenda,“ řekl 

Milan Jirásek, předseda 

Českého olympijského výboru.

 „Musím vyzdvihnout jeho charakter a osobní statečnost – 

podepsal Dva tisíce slov. Vychovával mladé skokany, celý život byl 

věrný sportu a lyžování. Do poslední chvíle byl aktivní v Českém 

klubu olympioniků,“ dodal Milan Jirásek.

Když v roce 1968 v Grenoblu poprvé zacinkalo zimní olympijské 

zlato na hrudi českého reprezentanta, popsal zážitek ze 

skokanského můstku novinář a spisovatel Ota Pavel.

„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký 

lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér 

Jarda Skála přestal fotografovat. Trenér Remsa si omýval obličej 

sněhem a písklavý skokan Nor Wirkola přestal 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 zabýval 

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,“ vyprávěl 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. „K tomu se váže moje krásná osobní 

vzpomínka, když jsme házeli Jirku Rašku po jeho skoku do 

vzduchu,“ vzpomíná Milan Jirásek.

O rok později skočil světový rekord v Planici. Před domácím 

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 nadobro 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. „Sport je můj celoživotní doping,“ řekl nedávno Jiří 

Raška.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
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JIŘÍ RAŠKA

Jiří Raška v Národním domě na Vinohradech na 
setkání olympioniků v roce 2010.
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ČSTV nově šéfuje Miroslav Jansta
Novým předsedou Českého svazu tělesné výchovy byl 
na lednové valné hromadě v Nymburce zvolen šéf České 
basketbalové federace Miroslav Jansta. Jeho vítězství 
nebylo překvapením, protože neměl protikandidáta. 
Dostal 134 ze 155 hlasů.

Do funkce jej navrhla iniciativa Sport 2011. Ta dlouhodobě 
upozorňuje na špatnou ekonomickou situaci českého sportu, 

jemuž ubývají peníze zejména na výchovu mládeže. 
Osm komisí vedou předsedové svazů
Zkraje února pak na prvním jednání výkonného výboru ČSTV 
pod Janstovým vedením vzniklo osm komisí vedených šéfy 
sportovních svazů. Každá komise má na starosti jinou oblast, 
od financování sportu po nakládání s majetkem ČSTV v podobě 
lyžařských areálů.

Výdaje z rozpočtu ČOV budou 137 milionů

Na konci ledna zasedal poprvé v roce 2012 Výkonný výbor Českého 

olympijského výboru. Projednal rozpočet, českou účast na zimních 

Olympijských hrách mládeže v Innsbrucku či Olympiádu dětí 

a mládeže, kterou na přelomu ledna a února hostil Moravskoslezský 

kraj.

Podle aktualizovaného návrhu rozpočtu bude ČOV v roce 2012 

hospodařit s výdaji 137 milionů korun. Největší položku činí 

prostředky sportovním svazům na přípravu českých reprezentantů 

a jejich úrazové pojištění a náklady na úhradu poplatků za sportovní 

prostředí organizacím OSA a Intergram – celkem téměř 66 milionů 

Kč. Na zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympiádě 

v Londýně se počítá s 36 miliony korun.

Olympijské materiály v Národním muzeu

Dokumentace olympijského hnutí v Národním muzeu se dále 

rozrůstá. „Dbáme na to, aby se naše olympijská současnost 

připomínala nejen dnes, ale i za dalších sto let,“ říká generální 

sekretář ČOV Petr Hrubec. Nejvýznamnějším letošním přírůstkem 

je sada medailí z evropské olympiády mládeže 2011 v Libereckém 

kraji. ČOV spolu s NM budují sbírku, kterou veřejnost může vidět při 

tematických výstavách nebo třeba v rámci TV pořadů.

České kolo soutěže Sport a umění zná vítěze

Od přelomu tisíciletí vyhlašuje Mezinárodní olympijský výbor 

pravidelně v roce konání olympijských her výtvarnou soutěž. Pro 

olympijské hry 2012 bylo zvoleno téma „Sport a olympijské hodnoty, 

zdokonalování, přátelství, respekt.“

Porota, v níž zasedli výtvarníci a zástupci ČOV, vyhlásila výsledky 

národního kola v únoru. V kategorii plošná díla o jediný hlas zvítězila 

barevná litografie Vášeň od Petra Fialy. Vítězná práce postupuje podle 

pravidel soutěže do mezinárodního kola, které se uskuteční v sídle 

MOV v Lausanne před OH v Londýně. Celosvětový  vítěz získá prémii  

30 000 dolarů.
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ODM 2012 kralovali sportovci z liberecka
Olympiáda dětí a mládeže (ODM) 2012, jejíž páté zimní vydání na přelomu ledna a února 

hostil Moravskoslezský kraj, napsala svou poslední kapitolu v pátek 3. 2. 2012. Nejúspěšnější 

výpravou se stala ta z Libereckého kraje. 

„Byla jsem velice spokojená, 

všechno klapalo přesně tak, 

jak jsme předem připravili,“ 

uvedla během závěrečného 

ceremoniálu v ostravské 

ČEZ Aréně předsedkyně 

organizačního výboru ODM 2012 Věra Palková, zároveň také 

náměstkyně moravskoslezského hejtmana Jaroslava Palase.

Potěšila i sportovní úroveň olympiády. „Mladí reprezentanti 

předvedli vynikající výkony, bylo potěšení se na ně dívat. Viděli 

jsme opravdu nádherné sportovní bitvy, také počasí nám 

přálo, takže celkově nemohu hodnotit jinak, než se olympiáda 

opravdu vydařila,“ prohlásila Palková.

Hokejové zlato pro domácí

Zlatým hřebem olympijské akce se stalo finále hokejového 

turnaje, v němž poměřily síly výběry domácího 

Moravskoslezského kraje a Prahy. Ten byl jednoznačným 

překvapením turnaje. Pražané sice dokázali otočit na 2:1 

ve svůj prospěch, ale gólem do šatny před druhou sirénou 

Severomoravané srovnali. V závěrečné třetině pak domácí ustáli 

tlak hostů a naopak dvěma góly rozhodli o svém vítězství 4:2.

Medaile předávala hokejová legenda František Černík. „Tenhle 

titul nepatří jen nám, ale také klubům, které tak výborné 

hokejisty vychovaly,“ prohlásil trenér vítězů René 

Mucha.

Liberecká bilance čítá 31 medailí!

Pak už přišel čas bilancování. Nejúspěšnější výpravou celé 

olympiády se stal Liberecký kraj s 13 zlatými, 6 stříbrnými a 12 

bronzovými medailemi, druhé místo patřilo kraji Jihočeskému 

(7 – 6 – 5) a třetí Královéhradeckému (4 – 5 – 9). Domácí 

Moravskoslezský kraj obsadil pátou pozici (5 – 3 – 3). Každá ze 

čtrnácti zúčastněných výprav si odvezla nějakou medaili.

Veškeré podrobnosti včetně výsledků jednotlivých disciplín 

najdete na oficiálních webových stránkách www.odm2012.cz.
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Mladí Češi se neztratili,  
z Innsbrucku přivezli dvě medaile
Zlato a stříbro. To je medailová bilance mladých českých sportovců z historicky prvního ročníku 

zimních Olympijských her mládeže, jež v lednu letošního roku hostil Innsbruck.

Jediným českým olympijským vítězem se stal sdruženář Tomáš 

Portyk z SK Lomnice nad Popelkou. „Chtěl jsem být do třetího 

místa. Zlato jsem rozhodně nečekal, to je plus,“ prohlásil šťastný 

olympionik. Během slavnostního ceremoniálu mu „placku“ 

předal předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek

To skikrosařka Veronika Čamková získala stříbrnou medaili 

poněkud netradičním způsobem. Vinou špatného počasí bylo 

totiž zrušeno finálové klání a započítaly se výsledky 

z kvalifikace. A v ní byla česká reprezentantka 

druhá. 

Českou výpravu tvořilo 24 sportovců, absentovali hokejisté, 

kteří se nekvalifikovali. Kromě dvou medailí se Češi umístili do 

8. místa ještě v jedenácti případech.

„Velmi dobře se předvedl curling, je vidět, že je na vzestupu. 

Není to jediný úspěch, už na univerziádě byli curleři bronzoví. Je 

to vítané zviditelnění tohoto sportu,“ hodnotil šéf české výpravy 

František Dvořák. „Pěkně se představili skokani, radost mi dělá, 

že jsme se prosadili i v ženské kategorii, která bude zařazena na 

programu olympijských her v Soči. A samozřejmě parádní byla 

kombinace, to je tradiční česká disciplína,“ doplnil.

V dobrém světle se ukázalo rychlobruslení. Kouč Sáblíkové Petr 

Novák přivezl do Innsbrucku patnáctiletou Nikolu Zdráhalovou, 

která ještě před půl rokem hrála hokej… V závodě na 500 

metrů obsadila skvělé osmé místo. Šestým a sedmým místem 

se blýskla biatlonistka Jessica Jislová, taneční pár krasobruslařů 

Jana Čejková, Alexandr Sinicyn. Osmou pozici dobyl biatlonista 

Adam Václavík a Ondřej Porkert ve slopestylu.

Češi se drželi i v alpském lyžování. V porovnání se světovou 

konkurencí uspěla nejlépe Dominika Drozdíková, ve slalomu 

uzavírala elitní desítku.

České úspěchy na YOG 21012 v Innsbrucku

1. místo Tomáš Portyk severská kombinace

2. místo Veronika Čamková skikros

6. místo Natálie Dejmková skok na lyžích

6. místo Tomáš Friedrich skok na lyžích

6. místo Jessica Jislová biatlon (sprint na 6 km)

6. místo smíšené družstvo curling

7. místo Jessica Jislová biatlon (stíhací závod na 7,5 km)

7. místo smíšená štafeta biatlon

7. místo Jana Čejková, 

Alexandr Sinicyn

krasobruslení, tance

8. místo Nikola Zdráhalová rychlobruslení (500 metrů)

8. místo Adam Václavík biatlon (sprint na 7,5 km)

8. místo Ondřej Porkert slopestyle

8. místo smíšené družstvo skok na lyžích
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YOG se pyšnil hvězdnou ambasadorkou, dorazila sjezdařka Lindsey Vonn. 
Společný snímek ulovil kolega Martin Štěpán.

Dobré výkony předváděli i čeští curleři, zde v zápase proti Norsku.

Olympijský Innsbruck nabídl i jiná než sportovní lákadla...

Sdruženář Tomáš Portyk si jede pro zlatou medaili, do cíle ho žene  
trenér Martin Vavruša.

Čechy dopravil do dějiště her v Innsbrucku vojenský speciál z lětiště ve Kbelech.

Den po příletu se v Kongresovém centru v centru města potkali staří známí –
prezident MOV Jacques Rogge a předseda ČOV Milan Jirásek (vpravo).

Slavnostní zahájení bylo velkolepé, Innsbruck přivítal olympijskou rodinu už potřetí.

Nikola Zdráhalová, nová naděje českého rychlobruslení, skončila 
pod vedením trenéra Petra Nováka na skvělém osmém místě.



Lindsey Vvonn: recept na úspěch? Tvrdě 
pracovat a věřit v sebe
Na Olympijských hrách mládeže se objevila i nejzářivější hvězda současného sportovního nebe. Do Innsbrucku, odkud to 

má ze svého současného domova necelou hodinu autem, dorazila americká sjezdařka Lindsey Vonn – olympijská vítězka 

z Vancouveru, trojnásobná vítězka světového poháru a dvojnásobná mistryně světa. A také ambasadorka „YOGu“.

Že by ale měla splněno, o tom nechce ani slyšet. „Naopak, pracuju na sobě o to víc. Mám ještě spoustu cílů,“ říká. Lindsey 

Vonn se přijela podívat do Patcherkofelu na obří slalom mužů, setkala se s novináři a také s českým juniorským sjezdařem 

Martinem Štěpánem. 

 

Ve čtvrtek se Lindsey Vonn přijela podívat do Patcherkofelu 

na obří slalom mužů, setkala se s novináři a také s českým 

juniorským sjezdařem Martinem Štěpánem. Pak se přesunula 

do Kongresového centra v Innsbrucku a pustila se do debaty 

s mladými sportovci, kterých dorazilo na dvě stovky. Vedle 

sportu přišla řeč i na soukromí a nedávný rozvod s Thomasem 

Vonnem.

Jak se vlastně díváte na myšlenku Olympijských her 

mládeže?

„Jako na velkou příležitost pro mladé. Závodí v mezinárodní 

konkurenci, učí se zvládat tlak. Není to jen o soutěžení, ale 

také o setkávání, poznávání různých kultur, o olympijských 

hodnotách. YOG je něco mimořádného. To vám žádné jiné 

závody nedají. Škoda, že já jsem tu možnost neměla.“

Zkuste si přeci jen představit, že byste se mohla zúčastnit 

YOGu i vy…

„Moc by mi to pomohlo, startovala bych na dospělé olympiádě 

zkušenější. Mé šance uspět by byly vyšší. Mám za 

sebou troje olympijské hry. Na každých jsem se 

toho spoustu naučila. Na těch prvních jsem hlavně 

sbírala odznaky a vlaječky. Být součástí velkého týmu je něco 

výjimečného.“

Innsbruck je vaše srdeční záležitosti.

„Žiju kousek odsud, teď jsem tady strávila Vánoce. Jsem tu 

pořád. Miluju Rakousko. Innsbruck je pro YOG ideálním místem.“

Přijala jste roli ambasadorky. A i když je vaše sezóna 

v plném proudu, setkala jste se s mladými sportovci.

„Nechci být ambasadorkou jen pro funkci. Je to termínově 

nesmírně složité, ale chci být přínosem, stát se součástí YOGu. 

Jsem ráda, že jsem tady mohla být.

Když jsem byla malá, mým vzorem byla Picabo Street (slavná 

americká sjezdařka, pozn. red.). Potkala jsem ji, když mi bylo 9 

let, na autogramiádě. Moc mě inspirovala. Ona vlastně může 

LINDSEY VONN AMBASADORKOU YOGU14
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za to, proč jsem se stala 

olympioničkou. A to je 

vlastně důvod, proč jsem 

na YOGu.“

Není někdy těžké být 

sportovním idolem 24 

hodin denně, sedm dní 

v týdnu?

„Je, potkávám spoustu 

lidí, zvlášť při závodech. 

Ale s dětmi a mladými se 

potkávám ráda. To je velmi 

příjemná součást mojí 

práce.“

Jaká je vaše nejsilnější 

olympijská vzpomínka?

„Slavnostní zahájení 

v Salt Lake City v roce 

2002. Bylo mi sedmnáct. 

Když moderátor oznámil 

tým Spojených států, 

desetitisíce lidí nám aplaudovalo. To bylo něco neuvěřitelného. 

Všem mladým sportovcům přeju, aby zažili atmosféru velkých 

olympijských her. Je to úžasný pocit.“

Na sportovním vrcholu jste už řadu let. Existuje nějaký 

recept, jak se na něj dostat?

„Chce to hodně obětí. Přicházíte o školu, o přátele. Musíte si 

věřit a nikdy se nevzdávat. Cesta k úspěchu vede jen přes tvrdou 

práci. Jedině pak můžete dosáhnout na vrchol. Těžké je to třeba 

v létě, když je venku krásně a vy se jdete zavřít do posilovny. 

(úsměv) Všechno se děje z nějakého důvodu. Každá zkušenost 

má nějaký smysl, i když je špatná. V roce 2006 jsem měla v Turíně 

ošklivý pád. Myslela jsem, že mám zlomenou páteř a že už nikdy 

nebudu závodit. Dostala jsem se z toho a dva dny potom stála 

na startu. Pak jsem začala pracovat ještě víc. Můžeš mít blbý 

závod, ale zítra je další den. Pouč se a udělej to lépe.“

Jak zvládáte tlak fanoušků, sponzorů, novinářů?

„Zůstávám sama sebou. Mám skvělou rodinu, mé sestry mě 

mají rády. Nemyslím, že by vás úspěch musel změnit. Snažím se 

být pozitivní a milá.“

Co je těžší, dostat se na vrchol nebo tam zůstat?

„Těžší je udržet se. Je to každodenní práce. Je to 

úsměvné – když jsem vyhrála mistrovství světa, 

hodně lidí si myslelo, že přestanu makat. Ale já 

si řekla, že musím naopak přidat. Každý den ze sebe musíte 

vydat to nejlepší. To je moje jediná rada. Vždy přemýšlím, jak se 

připravují moji konkurenti. Já musím trénovat a pracovat více 

než oni.“

Vyhrála jste olympiádu, mistrovství světa, světový pohár… 

Existuje ještě něco, čeho chcete dosáhnout?

„Je toho spousta! Chci obhájit zlatou medaili ve sjezdu 

z Vancouveru v Soči. Chci být první na mistrovství světa 2015 

ve Vail Valley, v mém domovském městě. A chci bavit fanoušky 

a užívat si lyžování.“

Jak vypadá vaše příprava v den závodu?

„Vstávám hodně brzo, rozcvičím se. Sestavím si playlist oblíbené 

hudby. Když jsem na kopci, chci vidět trať. Když si ji dovedu 

představit, jsem mnohem klidnější. Před startem bývám 

nervózní, proto se snažím zhluboka dýchat, uklidnit se. Musíte 

zjistit, co funguje, experimentovat a najít svou cestu. Při prvních 

hrách jsem se třásla nervozitou a nevěděla, co se sebou.“

Nedávno jste se rozvedla. Jak se dá skloubit soukromý život 

a vrcholový sport?

„Když jste profesionální sportovec, a je jedno v jaké disciplíně, je 

to těžké. Ale lyžování pro mě bylo a je číslo jedna. Moji přátelé 

to tak berou a podporují mě. Mám kamarádku, která neví 

o lyžování vůbec nic. Když jsem u ní, dáme si večeři, koukáme 

na filmy. Kamarádi vědí, že jim třeba 4 měsíce nezavolám. Čekají 

na mě. Je to váš život. A tak to prostě je. Miluji, co dělám, miluju 

závody, nic bych neměnila.“

Nechala jste si jméno Vonn i po rozvodu, proč?

„Nevím, jsem to já, prostě se tak jmenuju.“

Fo
to

: K
ei

th
 A

lli
so

n

Lindsey netradičně na baseballu.



Sokol slaví 150. narozeniny
Jubilejní, 150. výročí založení Sokola slaví v letošním roce Česká obec sokolská. Nejdůležitější z akcí, které se budou při 

této příležitosti konat, je XV. všesokolský slet (1.-6. července), již čtvrtý od obnovy Sokola v roce 1990. Česká obec sokolská 

v současnosti čítá 190 tisíc členů, je tedy čtvrtou největší organizací v České republice. 

Počátky sokolské ideje sahají do přelomu 

50. a 60. let 19. století, kdy se profesor dějin 

Miroslav Tyrš seznámil s podnikatelem 

Jindřichem Fügnerem a společně začali rozvíjet 

nápad tělocvičného spolku. Když zkrachovala 

realizace česko-německé jednoty, rozhodli se 

zrealizovat organizaci čistě národní.

Sokol tak byl založen 16. února 1862, kdy 

se v Malypetrově ústavu uskutečnila jeho 

ustavující valná hromada. Prvním starostou byl zvolen klíčový 

mecenáš Fügner (funkci vykonával až do smrti) a na založení 

Sokola se podílela celá řada osobností českého veřejného 

života: od Jana Nerudy po Josefa Mánese.

Členem i TGM

Popularita Sokola rostla, rapidně zejména v 80. 

letech. V létě 1882 se konal historicky první 

všesokolský slet a ve stejném roce se členem 

Malostranského Sokola stal i budoucí první 

československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk. Roku 1889 se pak existující sokolské 

jednoty spojily zastřešující organizací – Českou 

obcí sokolskou.

Rozlet zastavila až první 

světová válka, v roce 

1915 byla činnost Sokola 

zakázána. Naopak po 

vzniku samostatného 

Československa dosáhla 

sokolská idea svého 

největšího rozmachu. 

V období mezi válkami se 

v šestiletých rozestupech 

uskutečnily čtyři velké 

slety, které sledovalo až 200 

tisíc diváků. S nástupem 

německé okupace byl pak Sokol opět zakázán.

Slety nahradily spartakiády

Po krátkém nádechu znovunabyté svobody a dvou sletech 

přišel komunistický puč v roce 1948, po němž následovala 

centralizace tělovýchovy, pronásledování řady členů Sokola 

a další zákaz organizace. Slety nahradily státem pořádané 

spartakiády, které se konaly každých pět let. Sokolové, kteří 

emigrovali, však v zahraničí zakládali jednoty a organizovali 

i slety.

Stejně jako bájný pták Fénix povstal z popela i Sokol po 

čtyřicetileté komunistické diktatuře. Svou činnost obnovil 

v roce 1990 a jeho prvním dvěma sletům v letech 1994 a 2000 

přihlížel opět i český prezident Václav Havel.

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ16

Alois Hudec, sokol a olympijský vítěz her v Berlíně v roce 1936. 
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Březen

1.3.-11.3.  MS v biatlonu, Ruhpol-

ding

7.3.-9.3.  MS v rychlobruslení na 

krátké dráze, Šanghaj

9.-11.3. HMS v atletice, Istanbul

21.3. 2. zasedání VV ČOV

22.3.-25.3.  MS v rychlobruslení na 

jednotlivých tratích,  

Heerenveen

26.3.-1.4.  MS v krasobruslení, Nice

Duben

12.4.-22.4.  MS hokejistů do 18 let, 

Brno

18.4. 3. zasedání VV ČOV

19.4. Plénum ČOV

26.4.-29.4. ME v judu, Čeljabinsk

Květen

4.5.-20.5  MS hokejistů, Stock-

holm/Helsinky

7.5.-13.5.  MS v moderním pětiboji, 

Řím

11.5.-13.5.  ME ve vodním slalomu, 

Augsburg

16.5.-17.5.  Olympijská kvalifikace  

v kanoistice, Poznaň

16.5.-27.5.  ME v plavání, Eindhoven/

Antverpy

17.5.-26.5.  ME ve střelbě (brokové 

zbraně), Larnaka

20.5.-23.5.  Olympijská kvalifikace ve 

veslování, Lucern

28.5.-10.6.  tenisové French Open, 

Paříž

 Červen

7.6.-10.6.  ME v cross country  

cyklistů, Moskva

8.6.-1.7.  ME ve fotbale, Polsko  

a Ukrajina

22.6.-24.6. ME v kanoistice, Záhřeb

25.6.-1.7.  Olympijská kvalifikace 

basketbalistek, Ankara

25.6.-8.7.  Tenisový Wimbledon, 

Londýn

27.6.-1.7 ME v atletice, Helsinky

27.6. 4. zasedání VV ČOV

28.6. Nominační Plénum ČOV

Červenec

4.7.-10.7.  ME v moderním pětiboji, 

Sofia

27.7.-12.8. LOH, Londýn

 Srpen

9.-12.8.  ME v silniční cyklistice, 

Rotterdam

15.8.-11.9.  Kvalifikace basketbalistů 

o MS 2013

27.8.-10.9.  tenisové US Open, New 

York

29.8.-9.9.  Paralympijské hry,  

Londýn

 Září

6.9.-9.9.  MSE v cross country  

cyklistů, Saalfelden

7.9.-23.9.  Kvalifikace o ME 2013 ve 

volejbale (muži i ženy)

14.9.-16.9. ME ve veslování, Varese

15.-23.8.  MS v silniční cyklistice, 

Limburg

26.9. 5. zasedání VV ČOV

 Říjen

1.10.-6.10.  MS ve střelbě (běžící 

terč), Stockholm

Listopad

7.11. 6. zasedání VV ČOV

22.11.-25.11.   ME v krátkém bazénu, 

Chartres

Prosinec

3.12.-16.12.    ME házenkářek,  

Nizozemsko

12.12. 7. zasedání VV ČOV

12.12.-16.12.  MS v krátkém bazénu, 

Istanbul
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