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st rana A

Hry prvníOlympiády s Orbitem
pro dêti Çeské republiky
ve dnech 1 4. aæ 1 9. çervna 2003

Provozovánísportujelidskÿmprávem. Kaædÿjednotlivec musí mít moænost provozo-

vat sport podle svÿchpot‡eb. 

 Cílemolympijského hnutíjep‡ispívat k budování mírového alep¿íhosvêtavÿchovou
mládeæe prost‡ednictvímsportuprovozovanÿmbezjakékoliv diskri minace a v olym-

pijskémduchu, toje spojenímvzájemného porozumêní, solidarity afair play

(Olympijská charta, Základní principy çl. 6)

Republiková Olym-

piáda dêtí a m
ládeæe
bude v roce 2003 nepo-

chybnê vrcholem pro-

jektu, kterÿse v posled-

lidí, ¿í‡it u¿lechtilé my¿lenky olympis mu.

P‡i konáni této olympiádyjejí úçastníci pro-

”ídícívÿbor Olympiády

æijí zpûsob organizace a at mosféru podob-

Ing. Miroslav Brÿdl - zástupce hejt mana

Moænávíce neæ na velkÿch hrách zde bude

boru

nou té na skuteçnÿch olympijskÿch hrách.

Pardubického kraje - p‡edseda ‡ídícího vÿ-

ní m období zrodil na

záleæet na úçasti a ménê na vítêzství. Vê‡í-

Jan Çulík - radní Pardubického kraje

ského vÿboru. Poprvése

nouruku, æe první Olympiádu projektu ÇOV

Doc. Ing. Karel Bauer- místop‡edseda ÇOV

pûdê Çeského olympij-

me, æe Çeskÿ olympijskÿ vÿbor mêl ¿ƒast-

zde v duchu olympij-

svê‡il Pardubickému kraji a æe ve mêstech

jí v ‡adê sportovníchi umêleckÿch odvêtví

p‡ipravena a uskuteçní se v rytí‡skéma p‡á-

skÿchidejí a pod olympijskÿmohnêmutka-

reprezentace novÿch krajû Çeské republi-

ky. Celÿ projekt si klade za cíl p‡ispêt ke

Litomy¿li, Svitavách a Chocni bude dob‡e

telskémprost‡edí i duchu.

MUDr. M
ilan Jirásek,

sportovní mu i kulturní mu æivotu mladÿch

p‡edseda ÇOV

Olympiáda s Orbitem pro dêti ÇR 2003 je za dve‡mi
Jiæ za dvatÿdny p‡ivítá Pardubickÿ kraj,

také závod v silniçní cyklistice (start a cíl:

ceñté mê‡ 3. 200 malÿcholympionikû. Pro

Ubytování úçastníkûjezaji¿têno ve¿ko-

konkrétnê mêsta Litomy¿l, Svitavy a Cho-

Tyr¿ovo námêstí).

MUDr. Milan Jirásek - p‡edseda ÇOV

Ing. JanJaneçek- starosta mêsta Litomy¿l
Václav Koukal - starosta mêsta Svitavy

Miroslav Kuçera - starosta mêsta Choceñ

Organizaçnívÿbor
Olympiády

Zdenêk Çihák- p‡edseda organizaçního vÿ-

boru

Mgr. Petr Zaal - místop‡edseda organizaç-

lách a v internátech, vÿji mkouje Choceñ,

ního vÿboru - Litomy¿l

ny ve dvou kategoriích: mlad¿í a star¿í æac-

ciálnê pro tento úçel zapûjçila armáda cel-

kynê organizaçního vÿboru - Choceñ

sportovcû bude soutêæit v Litomy¿li. Témê‡

vování úçastníkû a pitnÿ reæi mse budou

vÿboru - Svitavy

p‡esun olympionikû bude mezijednotlivÿmi

ÇOV

dêti je p‡ipraveno celke m16 sportovních
a 3 kulturní soutêæe. Soutêæe budou po‡ádá-

tvo dle kategorií sportovníchsvazû. Nejvíce

kde bude vystavêno stanové mêsteçko(spekem55 vojenskÿch stanû vzor 65). O stra-

1. 700 dêtí bude sportovat naletní molym-

starat vêt¿inou ¿kolní jídelny. Pro snadnÿ

kost‡elba), v Mêstské sportovní hale (stolní

mêsty zaji¿têna kyvadlová doprava.

pijskémstadionu Çerná hora (atletika, lu-

tenis, basketbal - dívky), natenisovÿcha vo-

lejbalovÿch kurtech(tenis, volejbal - dívky)

v areálu Çerná hora, na plovárnê (triatlon)

a ve Smetanovê domê(sborovásoutêæ). Svi-

tavskásportovi¿tê budou hostittémê‡ 1. 000
dêtí. Nejvícjich bude soutêæit v krytémbazé-

Slavnostní zahajovací ceremoniál se bude

konat v sobotu 14. çervna od 15: 00 hodin
na olympijskémstadionu v Litomy¿li. Na

kurty budou svêdky soutêæe v chlapeckém

ného rána aæ do veçera a organizáto‡i vê‡í,

p‡ipraven bude doprovodnÿ programa celá
Na sportovi¿tíchse bude soutêæit od ças-

æe diváci vytvo‡í pravou sportovní at mosfé-

ne soutêæ v tzv. show-downu(disciplína pro

ru. Ato nejdûleæitêj¿í na konec - vstup na

Víc neæ 500 dêtí bude soutêæit v Chocni.

V¿ichni budou moci vyuæít kyvadlové auto-

Baseballové a softballové h‡i¿tê U Koupali¿-

v¿echna sportovi¿tê olympiády je zdarma!

busové dopravy mezi olympijskÿmi mêsty,

tê bude hostit soutêæ v baseballu (chlapci)

rovnêæ zdarma. Pouze p‡i nástupu budou mít

nu FK Agria Choceñ bude probíhat soutêæ

Ing. M
ichaela Severová,

a v softballu (dívky), na fotbalovémstadio-

vefotbalu(skupina B) a v Chocni probêhne

PaedDr. Jan Hej ma - místostarosta Pra-

ha 4, komise ÇOV

Jan Çulík - garant ODM- radní Prdubic-

‡ada p‡ekvapení.

zrakovê postiæené, obdoba stolníhotenisu).

Mgr. Vladi mír Novotnÿ- místostarosta Li-

tomy¿l

vlajka, zapalovat olympijskÿ oheñ, usly¿í me

ci). Na stadionu Míru probêhne soutêæ ve

volejbalu a v Z¢ na ulici Felberova probêh-

Doc. Ing. Karel Bauer - ekonomickÿ úsek

Ing. Miroslav Brÿdl - garant ODM- zá-

slibysportovcû, rozhodçích, zdravici hostû,

fotbale (skupina A), svitavské volejbalové

Mgr. Ji‡í Petr- místop‡edsedaorganizaçního

ceremoniálu nebude chybêt nic z velkÿch

olympiád - bude se vztyçovat olympijská

nu (plavání), ve sportovní hale Na St‡elnici

a v têlocviçnê gymnázia(basketbal- chlap-

Mgr. Aneæka ¢têpánková - místop‡edsed-

p‡ednost úçastníci her ajejich doprovod.

tisková m
luvçí mêsta Litomy¿l

stupce hejt mana Pardubického kraje
kého kraje

Mgr. Lubo¿ Mikyska- Krajskÿ ú‡ad Pardu-

bického kraje

Olympiáda dêtí a m
ládeæe se usku-

teçní pod zá¿titou m
inistrynê ¿kol-

ství JUDr. Petry Buzkové, hejt mana
Pardubického kraje Ing. Ro mana

Línka, za podpory hejt mana Evæe-

na To¿enovského, p‡edsedy Asocia-

ce krajû ÇR, senátora Mgr. Ji‡ího
Brÿdla a poslance Mgr. Radko Mar-

tínka

st rana B

Volejbal chlapci Svitavy

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

skupina A
St‡edoçeskÿ

3.

Pardubickÿ

3.

5.

Moravskoslezskÿ

5.

4.

Královéhradeckÿ

Olomouckÿ

çe rv e n 2 0 0 3

varianta suchá - antukové kurty za Národní mdome m

1.

2.

mês í ç n í k

1.

2.
4.

Nedêle 15. 6. 2003

skupina B
Zlínskÿ

ùsteckÿ

Hlavní mêsto Praha

Jihomoravskÿ
Karlovarskÿ

1.

skupina C
Vysoçina

3.

Libereckÿ

2.
4.

Plzeñskÿ

Jihoçeskÿ

h‡i¿tê 1
10: 00 Královéhradeckÿ- Moravskoslezskÿ

h‡i¿tê 2
ùsteckÿ- Karlovarskÿ

h‡i¿tê 3
Vysoçina - Jihoçeskÿ

13: 00 Moravskoslezskÿ- Pardubickÿ

Karlovarskÿ- Hlavní mêsto Praha

Jihoçeskÿ - Libereckÿ

Hlavní mêsto Praha- Zlínskÿ

Olomouckÿ - Moravskoslezskÿ

11: 30 Pardubickÿ- Olomouckÿ

Hlavní mêsto Praha- Jihomoravskÿ

Libereckÿ - Plzeñskÿ

14: 30 St‡edoçeskÿ- Královéhradeckÿ

Zlínskÿ- ùsteckÿ

Pondêlí 16. 6. 2003
10: 00 St‡edoçeskÿ- Olomouckÿ

Jihomoravskÿ- Karlovarskÿ

Plzeñskÿ - Jihoçeskÿ

13: 00 Olomouckÿ- Královéhradeckÿ

Jihomoravskÿ- ùsteckÿ

Libereckÿ - Vysoçina

ùterÿ 1 7. 6. 2003
10: 00aæ 16: 00- zápasyo 7. - 12. a 13. - 14. místo

St‡eda 18. 6. 2003
10: 00 aæ 14: 30 - zápasy o 1. - 6. místo

16: 00 Pardubickÿ- St‡edeçeskÿ

11: 30 Královéhradeckÿ- Pardubickÿ

Zlínskÿ- Jihomoravskÿ

14: 30 Moravskoslezskÿ- St‡edoçeskÿ

Vysoçina - Plzeñskÿ

ùsteckÿ - Hlavní mêsto Praha
Karlovarskÿ - Zlínskÿ

varianta mokrá - Sportovní hala Na St‡elnici
Nedêle 15. 6. 2003

h‡i¿tê 1
14: 00 Královéhradeckÿ- Moravskoslezskÿ

h‡i¿tê 2
ùsteckÿ- Karlovarskÿ

h‡i¿tê 3
Vysoçina - Jihoçeskÿ

16: 40 Moravskoslezskÿ- Pardubickÿ

Karlovarskÿ- Hlavní mêsto Praha

Jihoçeskÿ - Libereckÿ

Hlavní mêsto Praha- Zlínskÿ

Olomouckÿ - Moravskoslezskÿ

15: 20 Pardubickÿ- Olomouckÿ

Hlavní mêsto Praha- Jihomoravskÿ

Libereckÿ - Plzeñskÿ

18: 00 St‡edoçeskÿ- Královéhradeckÿ

Zlínskÿ- ùsteckÿ

Pondêlí 16. 6. 2003
14: 00 St‡edoçeskÿ- Olomouckÿ

Jihomoravskÿ- Karlovarskÿ

Plzeñskÿ - Jihoçeskÿ

16: 40 Olomouckÿ- Královéhradeckÿ

Jihomoravskÿ- ùsteckÿ

Libereckÿ - Vysoçina

ùterÿ 1 7. 6. 2003
14: 00aæ 19: 20- zápasyo 7. - 12. a 13. - 14. místo

St‡eda 18. 6. 2003
14: 00 aæ 18: 00 - zápasy o 1. - 6. místo

19: 20 Pardubickÿ- St‡edeçeskÿ

15: 20 Královéhradeckÿ- Pardubickÿ

18: 00 Moravskoslezskÿ- St‡edoçeskÿ

Zlínskÿ- Jihomoravskÿ

Vysoçina - Plzeñskÿ

ùsteckÿ - Hlavní mêsto Praha
Karlovarskÿ - Zlínskÿ

çe rv e n 2 0 0 3

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

Basketbal chlapci Svitavy
1.

2.

3.

4.

5.

skupina A
Pardubickÿ

1.

Jihomoravskÿ

2.

Olomouckÿ

4.

Moravskoslezskÿ

3.

Hlavní mêsto Praha

5.

Nedêle 15. 6. 2003

skupina B
Zlínskÿ

ùsteckÿ- Královéhradeckÿ

Jihoçeskÿ- ùsteckÿ

Královéhradeckÿ- Libereckÿ

Pondêlí 16. 6. 2003
8: 00 Pardubickÿ- Moravskoslezskÿ

9: 00

Jihoçeskÿ - Libereckÿ

10: 00 Pardubickÿ- Olomouckÿ

11: 00 Moravskoslezskÿ- Hlavní mêsto Praha

Zlínskÿ- Královéhradeckÿ

Jihoçeskÿ - Královéhradeckÿ

ùterÿ 1 7. 6. 2003
8: 00 aæ 12: 00 utkání ve skupinácho umístêní

St‡eda 18. 6. 2003
9: 00aæ 12: 00 utkání veskupinácho umístêní

V Çeskérepublicese v 90. letech minulého

objevovat aktivity blízké olympijskému hnutí

Plzeñskÿ

Têlocviçna Gymnázia
Karlovarskÿ - Vysoçina

St‡edoçeskÿ - Plzeñskÿ

Karlovarskÿ - St‡edoçeskÿ

Vysoçina - Plzeñskÿ

Karlovarskÿ - Plzeñskÿ

ùsteckÿ- Libereckÿ

12: 00 Jihomoravskÿ- Olomouckÿ

století zaçaly spontánnê na rûznÿch místech

Vysoçina

Zlínskÿ - ùsteckÿ

Jihomoravskÿ- Hlavní mêsto Praha

Historie Olympiád
dêtía mládeæe

St‡edoçeskÿ

4.

Zlínskÿ - Libereckÿ

11: 00 Jihomoravskÿ- Moravskoslezskÿ

3.

Královéhradeckÿ

Libereckÿ

10: 00 Pardubickÿ- Hlavní mêsto Praha
12: 00 Olomouckÿ- Hlavní mêsto Praha

skupina C
Karlovarskÿ

2.

ùsteckÿ

Sportovní hala Na St‡elnici - h‡i¿tê ç. 2
Zlínskÿ- Jihoçeskÿ

Moravskoslezskÿ- Olomouckÿ

1.

Jihoçeskÿ

Sportovní hala Na St‡elnici - h‡i¿tê ç. 1
8: 00 Pardubickÿ- Jihomoravskÿ

9: 00

st rana C

mês í ç n í k

Vysoçina - St‡edoçeskÿ

Reprezentanti Svitav

Mêsto Svitavy budou reprezentovat tito mladí sportovci:

Plavání:

- komplexy sportovních a dal¿íchsoutêæí dêt-

ské olympijské hry. Podoba her vycházela
z my¿lenekolympis mu, soutêæení v duchufair-

-play, tolerance a p‡átelství i z organizaçních
principûolympijskÿchher- slib, medaile, po-

Karolína Vï¢KOVÅ

Jan ¢PAÇEK

Petr KECLïK

Martin ¢PAÇEK

Luká¿ DVO”ÅK

selství, vlajky a symboly, ceremoniály atd.

Çeskÿolympijskÿvÿbortyto pokusysledo-

val a podporoval, organizátorûmposkytoval

pot‡ebné informace. Svojí úçastí je podporo-

vali çlenové vÿkonného vÿboru ÇOV
, Çes-

kého klubu olympionikû, Çeského klubu

fair-play, Çeské olympijské akademie.

Ji‡í HROMÅDKA

ÇOVpovaæuje takové aktivity za vÿznam-

Basketbal:

nÿ prost‡edek propagace a ¿í‡ení olympis mu,

praktické olympijské vÿchovy. Jsou vhodnou
nabídkou pro volnÿças dêtí a mládeæe, spojení msportu a kultury, souçástí æivotního stylu,

mohou bÿt i vÿznamnÿm prost‡edkem boje

Lubo¿ MORAVEC
Klára MAÇÅTOVÅ

Miroslav TEPL¥

Aneta MI KULCOVÅ

Jakub PRUDIL

¢têpán RY¢ÅNEK

Tereza OBLOUKOVÅ

Petr SOBOLA

Natálie ”ïHOVÅ

proti kri minalitê mládeæe a drogové závislos-

ti, formování tolerance a spolupráce, upev-

Volejbal:

ñování obçanského vêdomí a patriotis mu.

Orgány ÇOV- vÿkonnÿvÿbori plénum-

s ohledemna vÿvoj v posledníchletech a vÿ-

znam ODMpro rozvíjení olympis mu rozhod-

ly v roce 2000ojejichzaçlenêní do programu

çinnosti ÇOV
. Pro tyto úçely vytvo‡il ÇOV

samostatnou komisi ODM, která má sehrát

iniciaçní a p‡edev¿í mkoordinaçní roli vytvo‡ení mpravidel, která zahrnou p‡ípravu, orga-

nizaci, sportovní i umêleckou oblast, symboly

a zásadyjejich pouæití, propagaci, marketing.

st rana D
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Kopaná Skupina A Svitavy
1.

2.

Jihomoravskÿ

Moravskoslezskÿ

3.
4.

çe rv e n 2 0 0 3

mês í ç n í k

stadion M
íru

ùsteckÿ

5.

Hlavní mêsto Praha

6.

Zlínskÿ

Vysoçina

7. Plzeñskÿ

Nedêle 15. 6. 2003
9: 00- 10: 30

hlavní plocha
Jihomoravskÿ- Moravskoslezskÿ

plocha ç. 2
ùsteckÿ - Hlavní mêsto Praha

15: 00- 16: 30

Moravskoslezskÿ- ùsteckÿ

Hlavní mêsto Praha - Zlínskÿ

12: 00- 13: 30

Zlínskÿ- Vysoçina

17: 00- 18: 30

Vyso¿ina - Plzeñskÿ

Pondêlí 16. 6. 2003
9: 00- 10: 30

Jihomoravskÿ- ùsteckÿ

15: 00- 16: 30

Jihomoravskÿ- Zlínskÿ

ùterÿ 1 7. 6. 2003
9: 00- 10: 30

Moravskoslezskÿ- Zlínskÿ

15: 00- 16: 30

Jihomoravskÿ- Vysoçina

St‡eda 18. 6. 2003
9: 00- 11: 00

seminále 1. A- 2. B

12: 00- 13: 30
17: 00- 18: 30

12: 00- 13: 30
17: 00- 18: 30

14: 00- 16: 00

Jihomoravskÿ - Plzeñskÿ

Moravskoslezskÿ - Hlavní mêsto Praha

Zlínskÿ- Plzeñskÿ

Hlavní mêsto Praha - Vysoçina

Moravskoslezskÿ - Vysoçina

Moravskoslezskÿ- Plzeñskÿ

ùsteckÿ - Zlínskÿ

ùsteckÿ - Plzeñskÿ

ùsteckÿ - Vysoçina

Jihomoravskÿ - Hlavní mêsto Praha
Hlavní mêsto Praha - Plzeñskÿ

o 3. místo por. 1. A/ 2. B - por. 2. A/1. B

Mimo‡ádné prázdniny

Jakjs mejiæinformovali v minulémçísle,

vyhlásilo ministerstvo ¿kolství vzhledemke
konání první Olympiády s Orbitempro dêti

ÇR2003 mi mo‡ádné prázdniny pro dêti ve

Svitavách, Litomy¿li a v Chocni, a to na dny

16. - 20. çervna 2003.

Ve Svitaváchse prázdninytÿkají ¿kol, kde

budou úçastníci her ubytováni, tzn. gymnázia

a v¿ech základních ¿kol kromê Z¢ Laçnov.

¢kolní druæiny budou v tomtotÿdnu v pro-

vozu, ¿kolníjídelny budouva‡it nejenompro
úçastníky ODM, ale také pro svitavské dêti.

Ve v¿ech stravovacích za‡ízeních bude vyvê-

¿enainformace o çasech vÿdeje obêdû.

Dobrá zpráva pro filatelisty

Kromê sportovních a kulturních soutêæí

Doprovodné
akce
programu divadla Teátr Komedianti. Ve

Hry Olympiády s Orbitem pro dêti ÇR

p‡ipravují organizáto‡i také bohatÿ doprovod-

2003 nebudoujenomo sportovních kláních,

stejnÿ dentaké bude v Bowlingové hale Na

né události bude vydání pamêtního razítka

nÿ program. Ten není urçenjen pro úçastníky

lem. Bohatÿ programje p‡ipraventaké v Lito-

nÿ program. Jední mz doplñkûtéto vÿznam-

pro úçastníkyje p‡ipraveni bohatÿdoprovod-

St‡elnici beseda s hercemJanem Pot mê¿i-

a korespondençníchlístkûs p‡ítiskem(tzv.

olympiády, alei pro v¿echny dêti, které v té

Vespolupráci s Çeskou po¿tous. p., obvo-

St‡edisko kulturních sluæeb Svitavy bude

koncert skupiny Ready Kirkençi Deset oçí.

zorní po¿tovní p‡epáæky p‡í mo na olympij-

nejoblíbenêj¿í pohádky a l my, na první den

plochách, nêkteré v kulturní mkalendá‡i Lu-

CDV).

demSvitavy, p‡ipravujeme vystavêní provi-

dobê budou mít prázdniny- a nejen pro nê.

nap‡íklad dvakrát dennê zdarma promítat

skémstadionu v Litomy¿li. Zde si mûæete

herje v Bílémdomê p‡ipravena diskotéka,

vat dopisnicetí mtorazítkemp‡ipomínající m

meleon.

v denzahájení 14. çervna nechat orazítko-

první Olympiádus Orbitempro dêti ÇR. Aæ
do 19. çervna si poté mûæete nechat dopis-

kde budouhrát skupiny Kaderus blues a ChaNa námêstí Míruse uskuteçní dvê velké

akce: V nedêli Festival dobré náladys pod-

nice oznaçit nalitomy¿lské po¿tê.

titulemp‡edkolo Trnkobraní, na nêmæ pod

i vydání korespondençníchlístkûs p‡ítiskem

Ivana Mládka s Milanem Pitkinem, Fleret

sta kusû dopisnic bude ofrankováno znám-

bêhne se minálové kolo známé soutêæe

Vê‡í me, æe sbêratelsky zají mavé bude

v omezené m mnoæství pêti set kusû. Çty‡i

kou v hodnotê 6,40 Kç a stovka kusûznámkou v hodnotê 9,- Kç.

vedení mZdeñkaIzeravystoupí Banjo Band

s Jarmilou ¢ulákovou, Bobr a motÿl a pro-

v pojídání ¿vestkovÿch knedlíkû. Ve st‡edu
bude námêstí svêdkemVelkého divadelního

my¿li. Nejen dêti se mohoutê¿it nap‡íklad na
megakoncert slovenské kapely No Name, na
Podrobnosti najdete na plakátovacích

cerna.

Olympiáda má vlastní
internetové stránky

V¿echny dûleæité informace o p‡ípra-

vách a prûbêhu Olympiády s Orbitempro

dêti ÇR 2003 najdou zájemci rovnêæ na
webovÿch stránkách. Cesty jsou rûzné:

www.olympic. cz, www.litomysl. cz/olym-

piada/.

