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ČOV oslavil 110 let od svého založení. Milan Jirásek obdržel 
od předsedy Evropských olympijských výborů Patricka Hickey-
ho Olympijský řád, vrcholné individuální ocenění. V historické 
budově pražského Karolina byly vyznamenány další význam-
né osobnosti českého sportu. 

Pokračování na straně 2.

Český olympijský výbor 
slaví 110 let od založení

Helena Fibingerová slaví významné jubileum
Česká sportovní legenda, koulařka Helena Fibingerová, oslavila v polovině července kulaté životní jubileum. Držitelka 

víc jak dvou desítek medailí z vrcholných mezinárodních podniků získávala úspěchy pro Českou republiku jak na běžícím 
páse. Uspěla i na olympijských hrách – v kanadském Montrealu vybojovala bronz. Helena je také držitelkou pětadvaceti 
československých rekordů. Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let!

EYOF 2009:  
Mladí Češi přivezli  
z Finska sedm medailí!

Marek Bárta hrdě ukazuje stříbrnou medaili z EYOF.

V druhé půlce července reprezentovalo Česko na Olym-
pijském festivalu evropské mládeže (EYOF) ve finském 
Tampere devětačtyřicet sportovců. Nadějní reprezentanti 
uspěli nad očekávání dobře, domů přivezli sedm medailí.  
Atleti vybojovali zlato a dvě stříbra (na snímku diskař Ma-
rek Bárta), dvě bronzové mají cyklisté. Tenisté získali zlato 
v singlu a stříbro v deblu. 

Více na stranách 4 a 5.

Milan Jirásek přebírá Olympijský řád.

Generální ředitel Pilsner Urquell Mike Short s medailí Tibi Gratias.

foto: sk

foto: Václav M
udra (2x)
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Parazitní marketing 
a olympiáda

Parazitní marketing neboli ambush mar-
keting ve spojení s olympiádou je vlastně 
neoprávněné používání olympijské symboliky 
(olympijského symbolu, olympijské vlajky, 
olympijského hesla, olympijského ohně, 
olympijské pochodně, olympijské hymny, 
olympijských emblémů (tj. integrovaný vzor 
spojující olympijský symbol – olympijské 
kruhy s jiným významným prvkem) a výrazů 
„olympijský“ a „olympiáda“). 

Olympijskou symboliku chrání v České 
republice zákon. ČOV je navíc povinen zajistit 
řádné využití symbolů i na základě ustanovení 
Olympijské charty. Chrání tím také olympijský 
marketingový koncept a partnery Českého 
olympijského týmu, kteří významně přispívají 
na přípravu našich sportovců na olympijské 
hry.

V této souvislosti je důležité mít na paměti, 
že právní závadnost takového nedovoleného 
jednání se vyvíjí a mění v čase, v závislosti na 
vývoji marketingové atraktivity olympijských 
her pro komerční subjekty. V období uprostřed 
olympijského cyklu, kdy konání olympijských 
her není tématem až tolik aktuálním (a tudíž 
i užití olympijských symbolik není až tak ko-
merčně atraktivní), není neoprávněné užití 
olympijských symbolik zdaleka tak závadné, 
jako v době před či dokonce v samotném 
průběhu olympijských her, kdy logicky marke-
tingové útoky v oblasti olympijských symbolik 
gradují. 

Obtížně se bude obhajovat ten, kdo v ob-
dobí konání olympijských her užije na obalu 
svého výrobku pět propojených obrazovek či 
pět propojených mobilních telefonů asociu-
jících olympijské kruhy nebo ve své reklamní 
kampani použije pochodeň, která sice úplně 
neodpovídá oficiálnímu ztvárnění pochodně, 
nicméně její použití ve spojitosti s olympijským 
děním zcela nepochybně pravou pochodeň 
asociuje.

Rovněž je nutné rozlišovat, kdo se zakáza-
ného jednání dopustí – zda soukromá osoba, 
které olympijská symbolika použila nikoliv pro 
komerční účely či podnikatelský subjekt, jenž 
olympijská symbolika či odkazy na olympijské 
hry využil ve své reklamní kampani přístupné 
široké veřejnosti.

Soud: Budvar porušil zákon o ochraně olym-
pijské symboliky

Soud uložil pivovaru Budějovický Budvar zaplatit Českému olympijskému výboru po-
kutu 2 250 000 korun. ČOV uspěl se žalobou kvůli zneužití olympijské symboliky v kam-
pani Bob a Dave, která byla prezentovaná v médiích během zimních her v Turíně v únoru 
2006. V části kampaně s názvem „Hokejiáda“ se objevil zapálený svazek hokejových holí, 
který odkazoval k olympijské pochodni. Zákon o ochraně olympijských symbolik poru-
šovalo už samotné heslo „Hokejiáda“. „Musíme chránit naše partnery, kteří výrazně pod-
porují Český olympijský tým. Proto důsledně bojujeme proti parazitování na olympijské 
symbolice,“ řekl Jiří Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing.

ČOV slaví 110 let od založení
Na plenárním zasedání u příležitosti 

110. výročí založení ČOV byla 25. květ-
na v pražském Karolinu oceněna řada 
významných postav českého sportu. 
Olympijský řád, nejvyšší individuální vy-
znamenání Mezinárodního olympijského 
výboru, které je udělováno od roku 1974 
za mimořádné zásluhy o rozvoj sportu 
a olympismu, převzal dlouholetý předse-
da ČOV Milan Jirásek. 

Medaile Pierra de Coubertina pro 
osobnosti, které svou pedagogickou či 
výzkumnou činností významně přispěly 
k propagaci sportu a olympijské myšlenky, 

byla předána bývalému předsedovi Československého olympijského výboru Emanuelu Bosákovi. 
Prestižní ocenění Tibi Gratias („Tobě díky“) obdrželo třicet významných sportovců, funkcionářů. 

Medaili převzali i partneři ČOV, a to Plzeňský prazdroj, Škoda Auto, Česká televize a Český rozhlas. 

Český olympijský výbor už za Rakouska-Uherska
Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899, ale již na prvních novodobých 

olympijských hrách v Aténách v roce 1896 měla naše země své zastoupení. Členem 
Mezinárodního olympijského výboru byl český středoškolský profesor Jiří Guth (poz-
ději znám jako Jiří Stanislav Guth-Jarkovský), kterému ke jmenování pomohlo renomé 
tělovýchovné organizace České obce sokolské. Guth prosazoval myšlenku národního 
olympijského výboru, díky které získávali Češi až do roku 1914 úspěchy pro Čechy, 
a nikoliv pro Rakousko-Uhersko. V čele ČOV stál dlouhá léta Jiří Guth jako předseda 
spolu se svými spolupracovníky Josefem Rösslerem-Ořovským a Václavem Rudlem. 
Druhým předsedou ČOV byl pak v roce 1929 zvolen Josef Gruss. Památku těchto osob-
ností, které se významně podílely na rozvoji československého olympijského hnutí, 
uctili 29. června generální sekretář ČOV Petr Hrubec společně s ředitelem Olympij-
ského studijního centra Františkem Kolářem. Položili věnce na hrob Jiřímu Stanislavu 
Guthovi-Jarkovskému a Josefu Grussovi na Olšanských hřbitovech. Na hrobě Josefa 
Rösslera-Ořovského na vyšehradském hřbitově byla slavnostně odhalena nová plas-
tika, jejímž autorem je sochař Petr Stibral. Novou úpravu hrobu Josefa Rösslera-Ořov-
ského inicioval a financoval Český olympijský výbor. 

Slavnostního plenárního zasedání se zúčastnili i Martin Doktor   
a Roman Šebrle.                                                      foto: Václav Mudra ml.
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Odborná komise zaseda-
la nad oblečením pro olym-
pioniky 

Již podruhé se sešla v pondělí 13. čer-
vence odborná komise, která se spolupo-
dílí na vytváření kolekce pro naše olympi-
oniky startující na olympijských hrách ve 
Vancouveru. Pod vedením šéfa české mise 
Františka Dvořáka se seznámila s jednot-
livými materiály, které budou použity 
v kolekci, a v neveřejné části si prohlédla 
první vzorky. Setkání se zúčastnili i kra-
sobruslař Tomáš Verner, olympijská ví-
tězka Kateřina Neumannová, parkurová 
jezdkyně Natálie Roučková a návrhářka 
Alpine Pro Lucie Kuříková. 

Oficiálně bude kolekce představena na 
podzim, kdy bude zahájen i prodej olym-
pijského sortimentu pro fanoušky. V olym-
pijské kolekci se objeví materiály, jejichž 
technologie je šetrná vůči okolnímu světu. 
Využívanými surovinami jsou káva a kuku-
řice, ze kterých se vyrábějí unikátní vlákna 
pro funkční materiály pro odvod potu a izo-
laci. Fotogalerii najdete na straně 8.

Na účtu VANOC je 182 mili-
onů dolarů

Organizační výbor ZOH ve Vancouve-
ru (VANOC - The Vancouver Organizing 
Committee for the 2010 Olympic and Pa-
ralympic Winter Games) zveřejnil v červnu 
zprávu ze třetího čtvrtletí fiskálního roku, 
podle které převyšují provozní příjmy od 
února do dubna 2009 provozní náklady 
o 127 milionů kanadských dolarů.

VANOC tedy zatím nemá potíže s likvi-
ditou. V minulém čtvrtletí zaznamenali 
organizátoři her ještě větší přebytek, téměř 
146 milionů kanadských dolarů. Aktuálně 
mají k dispozici přes 182 milionů dolarů. 
Vysoká likvidita je dána rozdílným časo-
váním příjmů a nákladů. Celkové příjmy 
a náklady na pořádání olympiády by měly 
být shodné. 

Olympiáda ve Vancouveru: Oříškem bude doprava
Co bude největším problémem vancouverské zimní olympiády? Dálnice, shodují se 

mnozí. Přesněji: cosi mezi dálnicí, silnicí a staveništěm. Na 120kilometrové trase mezi 
Vancouverem a zimním střediskem Whistler, kde budou soutěžit lyžaři, biatlonisté, 
sáňkaři a bobisté, číhá opravdová hrozba jménem „Sea to Sky“ nebo-li „Od oceánu 
k nebesům“. Tak nazývají místní dálnici číslo 99, která obě místa spojuje. Když tudy 
dnes projíždíte, stále si chvílemi připadáte jak na stavbě. Čtyři pruhy co chvíli přechá-
zejí do dvou, dělníci u silnice drží značky s nápisem „Slow!“. Pomalu!

„Přemístili tu ohromné kusy skály a zeminy. Ale když dojde ke sněhové kalamitě, stejně 
může nastat problém,“ povídá František Dvořák, šéf české mise na hry.

Organizátoři her mají údajně připraveny stovky scénářů „what if“. Co když... Přesto s oba-
vami vzhlížejí především ke Lví bráně, úzkému mostu, po němž dálnice opouští centrum 
Vancouveru. „Nejkritičtější místo her,“ říká o mostu Dvořák. Den co den se tu kupí auta, popo-
jíždějí krokem. „Očekávejte kolony,“ sděluje nám tabule před Lví bránou, která při olympijské 
generálce znechutila skikrosaře Tomáše Krause. Můžete tu uvíznout i na hodinu.

I proto organizátoři omezili v horách diváckou kapacitu jednotlivých areálů. Desetitisíce 
fanoušků, putujících po Sea to Sky, by byly zárukou kolapsu.

„Nemůžeme od základu změnit silniční systém, jaký tu existuje,“ říká výkonný ředitel or-
ganizačního výboru John Furlong. „Ale horší cesta než při minulé olympiádě do Sestriere to 
nebude,“ ujišťuje. 

Když se po Sea to Sky 
přece jen dostanete do 
Whistleru, narazíte na 
kanadský Svatý Mořic, 
horské středisko s pěti 
hvězdičkami, ale s příliš 
vlhkým sněhem. Najde-
te tu značkové obchody, 
široké bulváry, hotelové 
řetězce i luxusní horské 
sruby. „Že je tu draho? 
Ale co je vlastně dneska 
drahé,“ povídá Jeff ze 
zdejšího informačního 
centra. „I když je fakt, že 
kvůli olympiádě půjdou 
ceny tak o 20 procent 
nahoru.“
Až se nechce věřit, že 

na místech, kudy kdysi vedla obchodní stezka indiánů kmene Squamish, nebyl až do konce 
60. let 20. století ani kanalizace, ani voda, ani elektřina, ani silnice. Teď? K 10 tisícům stálých 
obyvatel každou zimu přibude celkem půldruhého milionu turistů. 

Při vjezdu do střediska vás cedule zve na „Whistlerskou top atrakci, zimní bungee jum-
ping“. Mají tu i nejvyšší gondolu na světě, jejíž ocelové lano se nachází až 426 metrů nad 
zemským povrchem.

A v únoru 2010 přibude atrakce největší: olympiáda!
Text a foto: Tomáš Macek (MF Dnes)

foto: Martin Malý

Starodávný indiánský kamenný symbol „Ilanaaq“, který se stal symbolem her.
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Mladí olympionici získali v Tampere sedm medailí!
Čeští sportovci vezou z Olympijského festivalu evropské mládeže (EYOF) ve finském Tampere sedm medailí, dvakrát 
obsadili nejvyšší příčku. Zlaté medaile vyhráli Martin Vinš v běhu na 400 metrů a tenista Adam Pavlásek.

Češi odletěli na 10. ročník fes-
tivalu do třetího největšího fin-
ského města 18. července, o den 
později se zúčastnili zahajovací-
ho ceremoniálu, na kterém ne-
chyběla finská prezidentka Tarja 
Halonen, předseda Mezinárodní-
ho olympijského výboru (MOV) 
Jacques Rogge a předseda Ev-
ropských olympijských výborů 
(EOV) Patrick Hickey. Českou vlaj-
ku na zahajovacím ceremoniálu 
nesl sedmnáctiletý diskař Marek 
Bárta. 

Česko reprezentovalo  
49 sportovců

Mladí sportovci do osmnácti 
let se utkali v atletice, basketbalu, cyklistice, gymnastice, judu, plavání a tenise. Vedle devětačtyřiceti reprezentantů cestovalo 
s českou výpravou i třináct trenérů, čtyři rozhodčí, lékař a maséři. Šéfem výpravy byl František Dvořák, který má na starosti 
i „velkou“ olympiádu ve Vancouveru příští rok. 

EYOF jako velká olympiáda
EYOF je stále atraktivnější 

pro národní olympijské výbory 
i jednotlivé sportovní federace, 
které tlačí na asociaci, aby roz-
šířila počet sportů. „Chceme za-
chovat tvář EYOF, aby ho mohla 
pořádat i menší města jako 
Tampere. Jakmile zvětšíme po-
čet sportů a disciplín, stane se 
podnik příliš veliký a logisticky 

náročný,“ vysvětlil Patrick Hickey.
EYOF připomíná skutečnou olympiádu. „Festival je 

významná celoevropská sportovní soutěž ve své věko-
vé kategorii. Pojetím, organizací a programem navozuje 
velké olympijské hry. Ať je to příslušnost různých sportů k jednomu národnímu týmu a posilování zdravého patriotismu či 
olympijský protokol související se zahájením, průběhem a ukončením festivalu,“ uvedl Dvořák. V Tampere startovalo přes dva 
a půl tisíce sportovců z celé Evropy.

Větší zájem médií
Malé olympijské hry bývaly médii opomíjeny, letošní ročník byl ale příjemným překvapením, jak ze strany zájmu médií, tak i divá-

ků. „Jsme spokojeni. Představili se výborní atleti. Sport má ve Finsku velkou tradici, to jsem věděl. Ale když jsem viděl tribuny plné 
fanoušků, bylo mi jasné, že sport v Tampere milují. Věříme, že se nám podaří získávat větší publicitu než dříve,“ řekl Patrick Hickey.

Česká výprava před odjezdem na slavnostní zahájení festivalu.

      Judista Matěj Galdun s prezidentem MOV Jacquesem Roggem.
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 Sedm cenných kovů pro Česko
Čeští sportovci získali sedm cenných kovů, českou 

hymnu si vychutnali Adam Pavlásek a Martin Vinš. 
Teprve čtrnáctiletý Adam Pavlásek porazil ve finále 
silně obsazeného tenisového turnaje Belgičana Julie-
na Gagninu, při své cestě do finále vyřadil další čtyři 
soupeře včetně prvního nasazeného Gruzínce Niky 
Dolidzeho. 

Atlet Martin Vinš byl ze svého vítězství nadšený. 
„Když stoupala vlajka, cítil jsem se skvěle. Běželo se 
mi dobře, na začátku jsem trochu taktizoval a v cíli to 
zatáhl. Soupeři byli silní, ale dalo se to,“ popsal průběh 
závodu sedmnáctiletý Vinš. 

 Hry v Tampere dopadly pro českou výpravu skvěle. „Jsme 
velmi spokojeni, po dlouhé době to bude naše zřejmě nej-
úspěšnější účast co do počtu medailí, ale i výkonů dalších 
sportovců. Finové jsou sportovním národem, vše bylo vel-
mi dobře připraveno, jak po organizační, tak i technické 
a sportovní stránce,“ zhodnotil František Dvořák.

Text: Jana Kaufnerová
Foto: -sk-

Adam Pavlásek ve finále deblu proti Julienu Gagninovi.

Běžec Martin Vinš se zlatou medailí z EYOF.

Zimní EYOF v Liberci 
Pořadatelství desátého Olympijského zimního festivalu 
evropské mládeže získali v roce 2006 Češi, hry se budou 
konat v zimě 2011 v Liberci. Mladí sportovci budou 
soutěžit v ledním hokeji, krasobruslení, biatlonu, 
alpském lyžování, snowboardingu, běhu na lyžích, 
skoku na lyžích a severské kombinaci. Využijí sportovní 
areály v Jablonci nad Nisou, Břízkách, Rejdicích, Vesci, 
na Ještědu a přímo v Liberci. Letní EYOF se bude konat 
v roce 2011 v tureckém Trabzonu.

Sedm českých medailí
Zlato:  Martin Vinš (běh 400 metrů),   
 Adam Pavlásek (tenis)
Stříbro:  Marek Bárta (disk), Marek Jaloviec,   
 Adam Pavlásek (debl, tenis),   
 Miroslav Burian (běh 800 metrů)
Bronz:  Ondřej Rybín (kritérium na 34   
 kilometrů), Denis Rugovac (silniční   
 závod na 64 kilometrů)
Česká republika skončila na 15. místě,   
nejvíce medailí, 36, získali ruští reprezentanti.
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NUTREND se připravuje na čtvrtou olympiádu v řadě
Společnost NUTREND, jejíž jméno je neoddělitelně spjato se sportem, je oficiálním dodavatelem výživových doplňků 

Českého olympijského týmu už od olympiády v Aténách. Naše sportovce tak bude podporovat i ve Vancouveru. „Uvádí-
me na trh funkční a důvěryhodné produkty,“ říká generální ředitel společnosti Richard Zedník.

Jak vnímáte spolupráci společnosti NUTREND 
s Českým olympijským týmem?

Jako spolupráci s partnerem té nejvyšší možné úrov-
ně. Hodnotím ji jako aktivní, vstřícnou, přátelskou a také 
velmi přínosnou. NUTREND se připravuje po Aténách, 
Turínu a Pekingu na Vancouver, tedy na čtvrtou olym-
piádu v řadě. Díky tomu víme, jaké úsilí je potřeba vy-
naložit k zabezpečení hladkého průběhu her. Pro ČOT 
s koncem jedné olympiády vzápětí začíná příprava dal-
ší. Mnohdy ještě dříve. Smekám před nimi a jsem velmi 
rád, že NUTREND může být u toho tak blízko.

Využíváte partnerství s Českým olympijským tý-
mem ve vaší komunikaci?

  Samozřejmě. Velmi si partnerství vážíme a jsme na něj 
hrdí. Proto se snažíme toto spojení komunikovat velmi aktivně. Uvědomujeme si přínos spolupráce, která nám výrazně 
usnadňuje jednání s obchodními partnery od Česka, přes Slovensko, Bulharsko, Itálii, Litvu až po Mongolsko. V našem 
oboru není v rámci možných partnerství vyšší mety, které bychom mohli dosáhnout.

Olympijské výkony jsou ostře sledované z hlediska dopingu. Výživové doplňky se mohou stát i nechtěně zdro-
jem problémů. 

U nás se to stát nemůže. Množství kontrolních mechanismů, které při výrobě produktů dodržujeme, ocenil i Anti-
dopingový výbor České republiky. Bohužel z historie známe případy, kdy se opravdu u některých výrobců zakáza-
né látky v produktech objevily. U nás tomu tak nikdy nebylo. Jedním z bodů kontrolních mechanismů je i ukládání 
vzorků produktů z každé výroby a každé šarže. Uvádíme na trh funkční a důvěryhodné produkty. Mezi sportovce, 
kteří vsadili na NUTREND, naleznete olympijské i paralympijské vítěze, mistry světa a Evropy, držitele Světových 
pohárů. 

Jaký je váš osobní vztah ke sportu?

Velmi kladný. Kdybych měl parafrázovat známý citát, tak za vše, co je 
ve mně dobrého, vděčím sportu. NUTREND je dnes firma s celosvětovou 
působností. Říkáme lidem, že pohyb je tou správnou cestou ke zdravému 
životnímu stylu. Bylo by špatné, kdyby zrovna u mě to bylo jinak. Dnes 
dávám přednost tenisu, hokeji a posilovně. Jinak mám i profesionální li-
cenci automobilového závodníka.

Využíváte sám doplňky výživy?

Ano. Je podstatné si uvědomit, že sportovní doplňky výživy nejsou jen 
pro profesionální sportovce. U každého mají své místo. Všichni občas po-
třebujeme dodat energii, pomoci s regenerací či upravit hmotnost. Jít na 
jednání hladový není dobře, proto mám u sebe pořád nějakou z našich 
tyčinek. 

Richard Zedník (zcela vlevo) připíjí se zástupci ČOV při 
podpisu nové smlouvy.

foto: archiv NUTREND

Předseda ČOV Milan Jirásek (vpravo) na inspekci ve výrobně NUTREND.
foto: archiv NUTREND
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Kalendárium
Český olympijský výbor: Představení olympijské kolekce
Na podzim letošního roku bude oficiálně představena olympijská kolekce, kterou vytváří česká společnost Alpine 
Pro. Termín bude upřesněn. Sledujte web ČOV www.olympic.cz. 

Český klub olympioniků: Běh rodným krajem Emila Zátopka  
18. – 20. 9. 2009, trasa mezi Kopřivnicí a Rožnovem pod Radhoštěm  
Sedmý ročník Běhu rodným krajem Emila Zátoka bude startovat v Kopřivnici u památníku. Cíl bude ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, v místě posledního odpočinku Emila Zátopka. Tam také proběhne 
vyhlašování vítězů. Vzpomínkové akce se zúčastňují i nejvyšší představitelé ČOV.

Česká olympijská akademie: VII. ročník Memoriálu Jiřího Kössla
28. - 29. 8. 2009, Holice v Čechách
Seminář k dílu Jiřího Kössla bude probíhat v pátek 28. 8. od 18:00 hodin v penzion „U Skrblíka“, sportovní část se 
uskuteční v sobotu 29. 8. od 9 hodin v městské sportovní hale. Memoriál pořádá Česká olympijská akademie ve 
spolupráce s TJ Jiskra Holice.

Český klub fair play: Kalendář Fair Play
Srpen 2009, celá Česká republika
Klub rozešle na všechny základní školy v České republice v průběhu srpna kalendář Fair Play. 

VÝSTAVA SPORT FOTO 2008

14. 8. – 2. 9. 2009     Radniční výstavní síň, České Budějovice

Generální partneři

Ofi ciální partneři

Hlavní mediální partneři Mediální partneři
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Zasedání komise pro vývoj olympijské kolekce 
– 13. července, vzorkovna Alpine Pro, Praha

Snídaně novinářů s předsedou Českého olympijského výboru 
– 30. června 2009, Holiday Inn, Praha

Vernisáž Sport Foto  
– 11. června 2009, Filharmonie, Hradec Králové

Místopředseda Českého olympijského výboru 
František Dvořák zahájil výstavu ve foyer Filharmo-
nie v Hradci Králové.

Náměstek primátora města Hradce Králové Mar-
tin Soukup ocenil přínos výstavy pro propagaci 
sportu.

Návštěvníci si mohli prohlédnout sportovní 
snímky především z olympiády v Pekingu od 
předních českých fotografů.               

foto: Václav Mudra st. 

Václav Hrbek z Alpine Pro představil novinářům 
vlastnosti materiálů, ze kterých je kolekce vyrá-
běna.

V komisi, která se spolupodílí na výrobě kolekce, 
zasedá i Tomáš Verner a Kateřina Neumannová.

Oba olympionici představili první ochutnávku 
z kolekce: olympijskou obuv. Tomáš Verner pak 
převzal k testování triko z kukuřice.             

foto: Martin Malý

Na setkání s Milanem Jiráskem, Františkem Dvo-
řákem a ředitelkou České olympijské a.s. se sešli 
zástupci všech významných českých médií. 

Milan Jirásek představil novinářům zajímavosti 
k blížícím se zimním olympijským hrám v ka-
nadském Vancouveru.

Olympijské listy, 3/2009. 

Vydává elektronicky Český olympijský výbor. 

Adresa redakce: kliment@olympic.cz. Grafická 

úprava a textová část © 2009 Concept One.

Velký zájem byl o šéfa české mise Františka Dvořá-
ka (vpravo). Podělil se o čerstvé novinky z olympij-
ských vesnic ve Vancouveru i Whistleru i z příprav 
jednotlivých sportovišť.

foto: Richard Adamec

Z olympijského hnutí8



Nová generace přináší nové úspěchy.

Pavel Benc 
bronzový medailista v běhu 
na lyžích na ZOH Calgary 1988 

Lukáš Bauer
naše  naděje pro Vancouver 2010
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