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Vážení milovníci sportu, mladí sportovci,
těší mě, že Královéhradecký kraj dostal příležitost spolu 
s výpravami nadšených a talentovaných sportovců – 
mladých reprezentantů ze všech 14 krajů naší republiky, 
oslavit jubilejní 20. ročník Olympiády dětí a mládeže ČR 
2023. Spolupořádáním největší sportovní akce podporuje-
me u mládeže sportovního ducha, chuť bojovat a vyhrávat, 
ale umět i přijímat prohru, schopnost překonávat překážky 
a posunout své osobní rekordy. Věřím, že hlavně rodiče, 
ale i babičky a dědečkové budou na sportovní výkony dětí 
hrdí a že se jim a také trenérům zúročí čas, který jim 
věnují, podmínky, které pro ně vytvářejí a sportování plně 
podporují.
Náš kraj se na čtyři dny stane centrem mládežnického 

sportu a my chceme co nejlépe obstát v roli hostitele, a to nejen na sportovním poli. Přejeme 
si, aby si mladí sportovci a návštěvníci olympiády v našem regionu užili závody i fandění, zajímavě 
prožili svůj volný čas, poznali zimní střediska zapojených partnerských měst a navázali nová a pev-
ná přátelství. Jsem přesvědčen, že si všichni účastníci z našeho kraje odvezou kromě radosti ze 
sportovních výkonů také nezapomenutelné zážitky z krásných Krkonoš.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
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ÚVODNÍ SLOVO

Olympiáda dětí a mládeže formuje životní vítěze, 
vítejte v týmu!
Když v roce 2003 zapaloval dvojnásobný olympijský vítěz 
Martin Doktor oheň první Olympiády dětí a mládeže v Par-
dubickém kraji, nikdo netušil, kam se tento projekt posune. 
Během dvou desítek let se z ODM stala největší multispor-
tovní akce v České republice, kterou prošlo téměř 50 000 
sportovců a sportovkyň, přenáší ji Česká televize, píší o ní 
všechny deníky v regionech, má profesionální branding na 
všech sportovištích a stoupá o ni zájem široké veřejnosti.
Smysl ale zůstává stále stejný. Dát sportovcům cíl už 
v mladém věku a připravit jim životní zážitek. Pro některé je 
to největší sportovní událost v životě, pro jiné zase začátek 
olympijské cesty. Pro všechny z vás je ale Olympiáda dětí 

a mládeže hlavně odměnou za tvrdou práci při pravidelných trénincích, za cílevědomost a nasazení, 
které sportu věnujete. Sport vám naopak dá skvělou přípravu do života.
Proto bych vám rád už teď pogratuloval, neboť samotná kvalifikace je velkým úspěchem pro vás 
samotné a zároveň oceněním pro trenéry a hlavně rodiče. Doufám, že se vám soutěže vydaří podle 
představ a odejdete z nich s pocitem, že jste odvedli maximum. Přeju vám, abyste si z letošního 
jubilejního ročníku v Královéhradeckém kraji odvezli spoustu skvělých zážitků a aby vaše životní 
cesta jela na vítězné vlně.

Jiří Kejval
předseda Českého olympijského výboru
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Milí přátelé sportu,
olympiáda dětí a mládeže je pro mnoho mladých sportovců 
největší sportovní akcí v jejich životě a my jsme udělali vše pro 
to, aby sportovci, trenéři a návštěvníci u nás prožili nevšední 
okamžiky. Naše pořadatelství je unikátní tím, že od začátku za-
pojujeme do organizačních příprav co nejvíce žáků a studentů 
škol z regionu. Vzdělávání je nesmírně důležité propojovat 
s reálnými příklady ze skutečného života a žákům ukazovat, že 
studium a práce má smysl. Nám se to vyplatilo. Do soutěže 
o logo olympiády se zapojilo 101 středoškoláků, žáci vytvořili 
maskota i poháry. Studentský tým také vytvořil pod vedením 
profesionálů foto a video dokumentaci.
I to je náš úkol – inspirovat mládež, že i díky sportu si 
mohou na olympiádě vyzkoušet spoustu profesí, spolupra-

covat se špičkovými fotografy v oblasti sportovní fotografie i například s Českou televizí. Věřím, že 
nová zkušenost může nastartovat budoucí zaměření a profesní život našich dětí.
Poděkování patří všem partnerům, městům, hotelům a dobrovolníkům za pomoc při přípravě akce. 
Největší díky patří mladým sportovcům za to, že jsou inspirací pro své vrstevníky, trenérům a rodi-
čům za podporu. Děkuji Vám.

Arnošt Štěpánek
náměstek hejtmana
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Vážení sportovní přátelé a spoluorganizátoři,
naskočil jsem do rozjetého vlaku ODM před deseti lety. 
Věděl jsem, že tento projekt má obrovský potenciál. Jeho 
unikátnost tkví hlavně ve spolupráci mezi kraji, městy, 
sportovními svazy, regionálními oddíly a Českým olym-
pijským výborem. Všechny tyto subjekty spojí na určitou 
chvíli výjimečná věc. Věřím, že si všichni následně odnášejí 
nové zkušenosti, které dále zúročí. V České republice totiž 
neexistuje multisportovní akce podobného rozsahu.
Velice si také vážím přístupu zástupců krajů, neboť díky 
nim už teď známe organizátory letní ODM do roku 2024 
a zimní edice dokonce až do roku 2027. Je skvělé, že řada 
krajů, jako například aktuální organizátor Královéhradecký, 
pořádá ODM už podruhé.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří už tehdy v roce 2003 ve vlaku jménem ODM seděli, i všem těm, kte-
ří během dalších let přistoupili. Je obdivuhodné, že někteří z vás spoluorganizátorů, například na pozici 
vedoucích výprav, v něm jedete od samého počátku a zažijete tak 20. Olympiádu dětí a mládeže. Moje 
to bude desátá a slibuji, že se budu i nadále snažit udávat celé akci správný směr a rychlost. 

Filip Šuman
místopředseda Českého olympijského výboru
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Vážení sportovní přátelé,
20. Olympiáda dětí a mládeže je tradiční akcí, která pro-
pojuje děti z celé České republiky se společným cílem. Tím 
není jen sportovní klání, ale zejména rozvoj olympijského 
ducha v podobě přátelství, rovnosti a spolupráce. Tyto 
principy nejsou platné jen ve sportu, ale také ve školách 
a v celém životě. Pokud jen malým dílem tato akce přispěje 
k rozvoji těchto hodnot u dětí, bude to neocenitelný celo-
životní vklad, který jim může 20. Olympiáda dětí a mládeže 
dát. Přeji všem sportovcům, organizátorům a divákům 
silný zážitek, který přetrvá i po skočení těchto her.

Jan Mareš
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

ÚVODNÍ SLOVO8



Milí sportovní přátelé, vážení hosté,
v první řadě mi dovolte Vám srdečně pogratulovat 
k nominaci na letošní 20. Olympiádu dětí a mládeže, jejíž 
zahajovací ceremoniál hostí město Hradec Králové. Za 
možností reprezentovat Váš kraj je nespočet hodin tvrdé 
dřiny, ale také velká dávka talentu a podpora Vašich rodin 
či blízkých. Některým z Vás se možná splní sen stát se 
profesionálním sportovcem, který se dostane i na ty 
„opravdové“ olympijské hry, ale sport není jen o vítězstvích 
a medailích. Je to především příležitost nalézt přátele, 
naučit se bojovat fér a umět přijmout porážku, posilovat 
pevnou vůli či cílevědomost. A to jsou ty důležité hodnoty, 
které Vám sport do života dá.
Vítejte ve městě, které vychovalo celou řadu reprezentan-

tů a kde je sport každodenní součástí života většiny jeho obyvatel. Přeji Vám mnoho sportovních 
úspěchů a příjemné vzpomínky na pobyt u nás na východě Čech.

Pavlína Springerová
primátorka města Hradec Králové

ÚVODNÍ SLOVO 9



Vážení sportovní přátelé,
je nám ctí, že město Nová Paka bylo vybráno jako jedno 
z míst Královéhradeckého kraje pro konání 20. Olympiády 
dětí a mládeže. Vedení města ve spolupráci s pořadatel-
skými týmy intenzivně pracovalo na přípravách sportovi-
ště, zázemí a volnočasového programu pro talentované 
sportovce ze 14 krajů a jejich doprovod.
Dovolte mi, abych ve dnech 23. a 24. ledna pozval všechny 
příznivce krasobruslení do areálu našeho zimního stadio-
nu. Přijďte povzbudit mladé krasobruslařky a krasobrus-
laře a společně vytvořit neopakovatelnou atmosféru této 
vrcholné sportovní akce pro mládež.
Zúčastněným sportovcům přeji hodně zdaru a divákům 
nezapomenutelné zážitky.

Pavel Bouchner
starosta města Nová Paka
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Vážení sportovní přátelé,
jsem velice poctěn, že i Špindlerův Mlýn se může zařadit do 
rodiny olympijských měst v rámci 20. Olympiády dětí a mlá-
deže pořádané Královéhradeckým krajem. Vedení města 
a pořadatelské týmy jsou připraveny poskytnout všem olym-
pionikům, jejich doprovodu i návštěvníkům této významné 
sportovní akce podmínky na nejvyšší úrovni.
Dovolte mi, abych pozval všechny fanoušky zimních sportů 
a dětské olympiády k nám do Špindlerova Mlýna. Jsem 
přesvědčen, že společně dokážeme navodit skvělou olym-
pijskou atmosféru tak, aby všichni, nejen vítězové, odjížděli 
s nezapomenutelnými zážitky.

Martin Jandura
starosta města Špindlerův Mlýn
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Vážení sportovci, trenéři i sportovní fanoušci,
jak řekl zakladatel moderních olympijských her Pierre 
de Coubertin: „Vítězné medaile nebyly cílem olympijských 
her. Účast je tím, co se počítá.“ A já mám proto radost, 
že u nás v Trutnově můžeme přivítat účastníky zimní edice 
20. Olympiády dětí a mládeže. Samozřejmě těm, kteří se 
umístí na medailových pozicích, předem gratuluji, ale můj 
obdiv patří všem, kteří se sportu věnují, tráví jím svůj volný 
čas, mají kuráž a nebojí se utkat se svými vrstevníky.
Trutnovský zimní stadion se stane dějištěm hokejových zá-
pasů. Týmům přeji hodně vstřelených gólů, férové rozhodčí, 
co nejméně zranění a především, aby si od nás odvezly 
nezapomenutelné sportovní zážitky.

Michal Rosa
starosta města Trutnova
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Těšíme se na leden plný sportu!
Pořádání 20. Olympiády dětí a mládeže v Krkonoších 
je úspěchem diplomatických jednání zástupců našich 
lyžařských klubů a hokejových svazů, sportovců a osob-
ností, kteří Královéhradeckému kraji konání nabídli. Že se 
podařilo olympiádu získat právě do nejvyšších českých hor 
potvrzuje, že jsou dobrým garantem a mají osvědčenou 
praxi.
Akce pro více než patnáct set lidí je pro region jak z hledis-
ka sportovního i turistického velice významná. Pro Vrch-
labí je i mimořádnou příležitostí představit skvělý lyžařský 
běžecký areál Vejsplachy, který je druhý nejlepší v ČR. 
Finále hokejového turnaje se odehraje na vrchlabském 
krásném zimním stadionu.

Olympiáda v mladých sportovcích evokuje symboliku skutečných „her“ a probouzí pozitivní motiva-
ce. Mohou se vyhecovat a podat maximální výkony. Vždyť mnozí naši současní vrcholoví sportovci 
dětskou olympiádou prošli.
Srdečně zvu do Krkonoš i diváckou veřejnost, rodiče účastníků, fanoušky a turisty.
Sportovcům přeji nejlepší výkony a pěkné zážitky.

Jan Sobotka
starosta Vrchlabí
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HRADEC KRÁLOVÉ
Hradec Králové je městem věží a věžiček, zaslíbené kultuře, historii, vzdělání i sportu . Leží na 
soutoku řek Labe a Orlice, plné zeleně, s řadou významných architektonických památek, je kraj‑
skou metropolí, kde sídlí státní instituce, významné firmy, muzea, galerie, divadla a další kulturní 
a sportovní instituce . Bohatá historie města sahá hluboko do minulosti .

Hradec Králové vyniká množstvím parků, obklopují ho městské lesy s udržovanou sítí cyklostezek 
i stezek pro pěší, které skýtají mnoho příležitostí ke sportu i relaxaci . Město je významným 
sportovním střediskem s plaveckým bazénem, městskými lázněmi, letním koupalištěm, zimním 
stadionem, fotbalovými stadiony a množstvím sportovních hal a dalších sportovních zařízení . 
Město podporuje rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu a sportovních aktivit zejména dětí 
a mládeže prostřednictvím dotací určených na sportovní akce, sportovní činnost dětí a mládeže, 
vrcholový a výkonnostní sport a rozvoj a údržbu sportovišť . Díky otevřeným dětským hřištím 
a sportovištím může veřejnost ve městě aktivně trávit volný čas .

To je východočeský Hradec Králové, který už se nemůže dočkat, až ho objevíte .

hradeckralove.org

Hradec Králové – město



NOVÁ PAKA
Město Nová Paka leží v podhůří Krkonoš v nadmořské výšce 427 m n . m . Navazuje na Podzvi‑
činsko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj, který je od roku 2015 zařazen na seznam 
UNESCO .

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o existenci Nové Paky, původně zvané Paka Mladá, pochází 
z roku 1357 . Nová Paka byla po staletí spojena s osudy hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil 
i známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna .

Dominantu Nové Paky tvoří paulánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie . Klášter byl 
dostavěn a vysvěcen v roce 1701 a v letech 1709 až 1724 následovala stavba kostela . Klášterní 
kostel byl cílem velkého počtu poutníků a z Nové Paky se stalo významné poutní místo . Nová Paka 
je známá nálezy drahých kamenů a zkamenělin . Ve výtvarném a sochařském umění vynikal rod 
Suchardů . Na přelomu 19 . a 20 . století byla Nová Paka centrem českého spiritismu . Obyvatelé 
Novopacka se živili především tkalcovstvím a punčochářstvím, ale také ševcovstvím, hrnčířstvím 
či perníkářstvím . V současnosti žije v Nové Pace téměř 9 000 obyvatel .

Nová Paka stojí za návštěvu, budete příjemně překvapeni .

munovapaka.cz

Nová Paka



ŠPINDLERŮV MLÝN
Horské městečko Špindlerův Mlýn je vyhledávaným turistickým centrem a významným středis‑
kem zimních sportů nejen v Krkonoších, ale také v celé České republice . Nachází se v samém srd‑
ci nejvyšších českých hor Krkonoš a jen několik kilometrů od pramene řeky Labe . Špindlerův Mlýn 
je místem magického souznění člověka s přírodou, které se stane vaší srdeční záležitostí .

Díky své příhodné poloze a klimatickým podmínkám celoročně uspokojí návštěvníky vyhledávající 
sport, turistiku, aktivní odpočinek i relaxaci . Vzhledem k velké oblibě a návštěvnosti se stal 
Špindlerův Mlýn „hlavním městem zimních sportů“ . Přestože zde žije pouhá tisícovka obyvatel, 
pořádají se zde významné sportovní akce . Najdete zde na 210 ubytovacích zařízení, 91 km běžec‑
kých tratí, 27 km sjezdovek, 58 různých aktivit a nespočet zážitků . Špindlerův Mlýn byl již 9x hos‑
titelem světového poháru – Snowjam FIS SNB World Cup a Světového poháru alpských lyžařek . 
Letos přibude i pořadatelství zimní Olympiády dětí a mládeže 2023, na což jsme velice hrdí .

Přijďte pobejt a zažijte Špindlerův Mlýn na vlastní kůži .

www.mestospindleruvmlyn.cz

Špindlerův Mlýn



TRUTNOV
Čistý vzduch, hory na dosah a příjemné klima města obklopeného zelení, to je Trutnov . Město 
kruhových objezdů, kultury, sportu, památek, bájného draka, dobrého piva a nezapomenutelných 
výhledů . Široká nabídka gastronomie, ubytování, kulturních pořadů po celý rok, bohaté sportovní 
zázemí a možnost výletů do okolí dělá z Trutnova báječné místo pro trávení volného času . Máte 
to jen pár minut na krkonošské sjezdovky, pár kilometrů do skalního města v Adršpachu či půl 
hodinky k perle českého baroka – do Kuksu . Adrenalinové nadšence pak jistě přilákají trailové tra‑
tě Zvlněná krajina, příroda plná balvanů, klacků, kaluží, skal a nádherných lesů je pro to ideálním 
místem . Jízdu po trailech můžete doplnit o cyklovýlety do okolních Krkonoš, Adršpachu, Babiččina 
údolí, Žacléřska nebo Broumovska .
Trutnov také nabízí kulturní akce, kdy každoročně probíhá mezinárodní festival nového cirkusu 
Cirk ‑UFF, dále uznávaný mezinárodní hudební festival Jazzinec a kultovní světový festival Obscene 
Extreme . Dlouholetou prestiž mají také městské dračí slavnosti Už ho nesou! Milovníky historie 
zase nadchne naučná stezka věnovaná bitvě roku 1866, tedy jedinému střetu, kdy během 
prusko ‑rakouské války zaznamenalo vítězství rakouské vojsko . Významným pamětníkem historie 
je Stachelberg, největší dělostřelecká tvrz v Čechách . Unikátní rozsáhlý pevnostní areál zahrnuje 
podzemní tvrz, jeden z největších bunkrů u nás, obnovené zákopy z r . 1938 a řadu menších leh‑
kých pevností . Nedaleká rozhledna Eliška pak nabízí výhled na Vraní hory a okolí Trutnova .
Přijeďte, Trutnov vás zve .
trutnov.cz

Trutnov



VRCHLABÍ
Město Vrchlabí leží uprostřed horského masivu Krkonoš, je branou do celého pohoří a křižo‑
vatkou důležitých silničních tahů . Má zhruba 13 tisíc obyvatel a rozkládá se v nadmořské výšce 
477 m n . m . Nad Vrchlabím se vypíná dominantní hora Žalý . Z rozhledny na jejím vrcholu je krás‑
ně vidět naše nejvyšší hora Sněžka a za pěkného počasí dokonce celá třetina Čech .

Již od konce 19 . století je Vrchlabí i centrem turismu . Každoročně jej navštíví mnoho domácích 
a zahraničních hostů, kteří využívají nabídek restaurací, hotelů, pensionů, obchodů, půjčoven 
a dalších služeb . Význam Vrchlabí pro cestovní ruch v Krkonoších dokládá i čtveřice lanovek 
s několika sjezdovkami všech kategorií a množství okolních upravovaných lyžařských běžeckých 
tras a v létě cyklotras . Od Vánoc 2022 se nabídka města rozšiřuje o nové aquacentrum s pla‑
veckým bazénem, skluzavkami a vířivkami .

Vrchlabí je díky své poloze ideálním výchozím místem pro turisty mířící za horským dobrodruž‑
stvím . Vítá vás brána do Krkonoš .

muvrchlabi.cz

Vrchlabí





KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ
hrdý pořadatel  20. Olympiády dětí a mládeže ČR 2023
Královéhradecký kraj je protkán množstvím zámků a hradů, řadou architektonických skvostů, 
historických památek a přírodních krás . K výrazným dominantám patří nejvyšší hora České 
republiky Sněžka v Krkonošském národním parku, navazující Orlické hory, fascinující pískovcová 
skalní města, Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem a další atraktivní výletní cíle po celém 
regionu, které návštěvníkům všech věkových kategorií nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku, 
cykloturistiku, vodáctví či lyžování . Ve výčtu bohatství regionu nemohou chybět regionální produk‑
ty, výborné krajové pochutiny a tradice .

Královéhradecký kraj má pět okresů, a to Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou 
a Trutnov, ve kterých se na rozloze 4 758 km2 nachází 448 obcí, 42 měst a jedno statutární . 
Srdcem regionu je město Hradec Králové, které je díky své vzdálenosti 100 km od Prahy dobře 
dostupné jak osobním automobilem, tak vlakem . Město leží na soutoku řek Labe a Orlice a tvoří 
přirozené centrum kultury a vzdělanosti . Vyniká svou urbanistickou i architektonickou tradicí, kdo 
by neznal Jana Kotěru a Josefa Gočára?

U nás se rozhodně nudit nebudete, při návštěvě aktivně prožijete svou dovolenou, poznáte bohatou 
historii a krásy nedotčené přírody, které vás chytí za srdce . Jsme kraj, ve kterém se dobře žije .

Adršpašsko-teplické skály

Sazka fandí
českému sportu



Sazka fandí
českému sportu



Krkonoše

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů . Sva‑
hy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské 
trávníky a rašelinná společenstva . Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením le‑
dovců v minulosti . Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním 
parkem . Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí . 
Dnes jsou ale Krkonoše s ohledem na svou velikost a téměř 13 miliony návštěv jedním z nejna‑
vštěvovanějších národních parků světa . To s sebou přináší i negativní jevy v podobě overtourismu 
(nárazové přelidnění některých lokalit, odpadků v terénu, papírových kapesníčků apod .) . Naléhavěji 
než kdykoliv dříve, proto zaznívá slovo respekt . Návštěvníci by měli k přírodě, kterou navštěvují, 
přistupovat s respektem a s tím, že jsou zde hosté na návštěvě . Respektovat by měli pravidla 
platná pro území KRNAP, která mají zajistit, že i přes takto vysokou návštěvnost zůstanou Kr‑
konoše domovem vzácných druhů i do budoucnosti . Stejně tak by měli s respektem přistupovat 
i k ostatním návštěvníkům .

Děkujeme a těšíme se, že krásu Krkonoš oceníte.

UNIKÁTNÍ PŘÍRODA 
KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU



Vážení účastníci, organizátoři, rodiče a příznivci zimních sportů,
dovoluji si Vás jménem Horské služby ČR přivítat v největším krkonošském zimním středisku, 
popřát Vám mnoho úspěchů při absolvování sportovních klání a přislíbit naši péči a podporu ve 
chvílích, kdy ji budete potřebovat. Zároveň si Vás však dovoluji upozornit, abyste měli na paměti, 
že se pohybujete v horském terénu, který na každého klade vyšší nároky a požádat o dodržování 
pravidel bezpečného pohybu na sjezdových tratích i ve volném terénu. Přeji Vám mnoho úspěchů, 
krásných zážitků a velké množství nově vzniklých přátelství v rámci ODM 2023.
Horám zdar!

HORSKÁ SLUŽBA KRKONOŠE

Pavel Cingr
náčelník HSČR Oblast Krkonoše



S organizací jubilejní 20 . Olympiády dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji bude pomáhat 
necelá stovka dobrovolníků . Určitě je poznáte, oblečeni budou v barvách Královéhradeckého 
kraje s viditelným označením . Náplň jejich práce čiší rozmanitostí, zahrnuje například organizaci 
na sportovištích, při přepravě sportovců, ale také pomoc při zajišťování ceremoniálů a doprovod‑
ného programu, zpracovávání sportovních výsledků i asistenci na parkovištích . Odpoví na dotazy 
veřejnosti a postarají se o návštěvníky v Olympijském domě .

Ke každé olympiádě také patří spousty reklamního a propagačního materiálu, který je potřeba 
umístit, vyvěsit, připevnit, nalepit, ale po skončení celé akce zase všechno pořádně uklidit . Práce 
mají dobrovolníci opravdu hodně a bez nich bychom nemohli dosáhnout skvělého organizačního 
zajištění a průběhu tak velké akce s neopakovatelnou atmosférou, jakou Olympiáda dětí a mládeže 
je . Patří jim velké DÍKY za práci, optimismus, odhodlání, nasazení a jejich nadšení.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I DOBROVOLNÍKŮM
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PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ

Kraj Celkový počet účastníků
za výpravu

Plzeňský kraj 117

Karlovarský kraj 111

Středočeský kraj 122

Jihomoravský kraj 122

Královéhradecký kraj 116

Pardubický kraj 111

Liberecký kraj 113

Ústecký kraj 110

Zlínský kraj 110

Kraj Vysočina 112

Hlavní město Praha 114

Olomoucký kraj 114

Jihočeský kraj 122

Moravskoslezský kraj 122
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ŘEDITELÉ SPORTŮ ODM 2023

Sport Jméno a příjmení Telefon

Koordinátor Marek Šenkeřík 722 960 669

Alpské lyžování Danuta Štrougalová 608 555 088

Běžecké lyžování Jan Martin 608 203 480

Běžecké lyžování nevidomých Jan Martin 608 203 480

Biatlon Mgr . Tomáš Kulhánek 721 778 845

Krasobruslení Ing . Ludmila Kuldová 733 508 392

Lední hokej Mgr . Ondřej Votroubek 734 157 978

Lyžařský orientační běh Pavel Wohanka 731 296 935

Skicross Lenka Dvořáková 777 114 009

Snowboarding Lenka Dvořáková 777 114 009

Šachy Ing . Jaroslav Šmíd 603 954 960

alpské lyžování hokej lyžařský orientační běh akrobatické lyžování šachy
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SPORTOVNÍ PROGRAM

Hřiště 
Medvědín

Machytka 
H. Mísečky

Vejsplachy 
Vrchlabí

ZS 
Nová Paka

ZS 
Vrchlabí

ZS 
Trutnov

Hotel 
Clarion/Pinia

SNB 
Paralelní 

obří slalom
AD Běžecké 

lyžování Biatlon
Lyžařský 

orientační 
běh

Krasobruslení Hokejový 
turnaj

Hokejový 
turnaj Šachy

23
. 1

. 2
02

3

PGS závod
10:00–14:00

OS závod
09:00–15:00

Trénink
16:30–17:30

Nástřel
08:15–09:15

Závod
SPRIN

12:45-15:30 T

VJ ml. žačky
11:30–14:30 09:00–20:30 09:00–20:30

Jednotlivci
1.–2. kolo

09:15–12:00

Ind. závod
VOLNĚ

RYCHLOSTNÍ
KLASICKY

09:30–11:30

KP st. žáci
14:45–16:00

Jednotlivci
3.–5. kolo

14:00–18:00

KP st. žačky
16:15‒19:00

Cross Machytka 
H. Mísečky

Machytka 
H. Mísečky

Vejsplachy 
Vrchlabí

ZS 
Nová Paka

ZS 
Vrchlabí

ZS 
Trutnov

Hotel 
Clarion/Pinia

Skicross AD Běžecké 
lyžování

Běžecké lyžování 
zrakově 

postižených
Biatlon Krasobruslení Hokejový 

turnaj
Hokejový 

turnaj Šachy

24
. 1

. 2
02

3

Skicross
10:30–13:30

SL závod
09:00–14:30

Trénink  
08:00–09:00

Trénink 
11:00–12:00

Nástřel
16:00–17:00

VJ ml. žáci
09:00–10:00 09:00–20:30 09:00–20:30

Jednotlivci
6.–7. kolo

09:15–12:00

Individuální
závod

klasicky
09:15–11:00

Individuální
závod

klasicky
12:15–13:30

Hromadný
závod
volně

16:15–18:15

VJ st. žáci
10:15–11:30

VJ st. žačky
12:30–15:30

Změna programu vyhrazena .



Změna programu vyhrazena .
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Cross Machytka 
H. Mísečky

Vejsplachy 
Vrchlabí

ZS 
Vrchlabí

ZS 
Trutnov

Hotel 
Clarion/Pinia

SNB Cross Běžecké 
lyžování Biatlon

Lyžařský 
orientační 

běh

Hokejový 
turnaj

Hokejový 
turnaj Šachy

26
. 1

. 2
02

3

SBX závod
09:00–14:00

Trénink
13:30–14:30

Nástřel
10:30–11:15

Závod štafet
08:00–10:00

Semifinále
09:00

Semifinále
09:00

Družstva
1.–13. kolo

09:00–12:00

Štafetový  
závod

14:30–15:30

Závod štafet
11:30–13:00

o 5. místo
11:30

o 3. místo
14:00

Finále
16:30

Cross 
Machytka 
H. Mísečky

Snow Park 
H. Mísečky

Hřiště 
Medvědín

Vejsplachy 
Vrchlabí

ZS 
Vrchlabí

ZS 
Trutnov

Hotel 
Clarion/Pinia

Skicross Slopestyle 
SNB

AD paralelní 
závod

družstev

Běžecké 
lyžování

Běžecké 
lyžování 
zrakově 

postižených

Biatlon
Lyžařský 

orientační 
běh

Hokejový 
turnaj

Hokejový 
turnaj Šachy

25
. 1

. 2
02

3

Skicross  
družstev

10:30–13:30

Slopestyle 
závod

10:00–14:00

PARSLD  
závod

09:00–15:30

Trénink
15:00–17:15

Trénink
08:00–09:00

Trénink
15:00–17:15

Závod
Medium

11:30–14:30
09:00–20:30 09:00–20:30

Řešitelská 
soutěž

Olympijský  
dům

09:30–11:30

Sprint klasicky
09:15–11:00

SPORTOVNÍ PROGRAM
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STŘÍPKY Z LOŇSKÝCH ROČNÍKŮ
OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR



LOGO, MASKOT COOLICH, MEDAILE, POHÁRY

Logo olympiády v Královéhradeckém kraji vzešlo ze 101 návrhů 
zaslaných do soutěže vyhlášené pro středoškoláky škol v regionu . 
Porota složená z profesionálů v oboru grafiky, marketingu a zá‑
stupců kraje vyhodnotila pro svou originalitu, jednoduchost a sou‑
vislost se zimními sporty jako nejlepší návrh Antonína Schmieda 
z trutnovského gymnázia .

Maskotem jubilejní 20 . Olympiády dětí a mládeže ČR 2023 je 
Sněhulák v kulichu s příznačným a světovým jménem COOLICH . 
Jeho podoba vznikla z grafického návrhu Sabiny Barešové ze 
Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku 
Hradec Králové zaslaného do soutěže .

Poháry, které obdrží sportovci za umístění v celkovém pořadí 
krajů, vznikly na zakázku v ateliéru MgA . Ladislava Jezbery ve‑
doucího oboru Sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole 
sochařské a kamenické v Hořicích . Autorkou návrhu je studentka 
Julie Rybáčková . Jde o jedinečné umělecké dílo, které vznikalo na 
zakázku pro ODM 2023 .
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Originální vzhled mají medaile pro oceňování závodníků, závodnic a týmů v jednotlivých závodech 
na stupních vítězů . Autorem návrhu je dlouholetá úspěšná sportovkyně Radka Tesařová . Její 
firma Na Bedně sídlí nedaleko Hradce Králové a specializuje se na výrobu originálních medailí pro 
všechny druhy sportů .
Tato hradecká karatistka má ve své sbírce titul mistryně Evropy i světa a za sebou dlouholetou 
závodní kariéru . Moc dobře ví, jak sportovci vnímají hodnotu ocenění a že univerzální diplomy 
a prefabrikované výlisky nejsou úplně to pravé ořechové .
Před deseti lety začala tvořit návrhy na originální medaile a stuhy, kdy hlavním motorem je grafic‑
ká tvorba ke konkrétní sportovní události . Pro 20 . Olympiádu dětí a mládeže v Královéhradeckém 
kraji vytvořila nádhernou sadu medailí, které vidíte na fotografiích níže .
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Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, známá pod obchodní známkou 
Volareza, provozuje síť kvalitních hotelových a lázeňských zařízení po celé České republice . Orga‑
nizace primárně poskytuje služby pro rezort Ministerstva obrany ČR a případné volné ubytovací 
a léčebné kapacity využívá v rámci obchodní činnosti .

Mezi největší hotelová zařízení patří Hotel VZ Bedřichov, který nabízí ubytovaní v turistickém cen‑
tru Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně . Součástí hotelu je i jedno z nejrozsáhlejších wellness center, 
které je přístupné široké veřejnosti . Ve wellness centru nabízí solnou parní saunu, parní aroma 
saunu, whirpooly, ledovou tříšť nebo kneippův chodník . Dále je hostům k dispozici plavecký bazén 
s atrakcemi, chrličem vody, tobogánem, divokou řekou a také dětským brouzdalištěm .

OLYMPIJSKÝ DŮM



PRO NÁVŠTĚVNÍKY OLYMPIJSKÉHO DOMU  
JSME PŘIPRAVILI:
Kde?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Hotel VZ Bedřichov – Volareza .
Kdy?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . od pondělí 23 . do 26 . ledna od 9 do 21 hodin
Vstup je zdarma pro účastníky akce, veřejnost i školy a školky .

 Venku si můžete vyzkoušet laserovou biatlo‑
novou střelnici .

 Uvnitř najdete speciální výstavu ke dvaceti 
letům Olympiády dětí a mládeže mapující 
všechny ročníky akce . Nabídne k porovnání 
nejen fotky, maskoty, medaile, ale i nástupové 
oblečení výprav .

 Vzdělávací olympijská zóna EDA prozradí 
zábavnou formou více o historii Her a o olym‑
pijských hodnotách .

 V herní zóně Sazka můžete otestovat své 
sportovní dovednosti ve virtuální realitě .

 Z fotokoutku Kinder Joy of Moving si odne‑
sete vtipné vzpomínky a během čekání se 
zabavíte fotbálkem či stolním tenisem .

 Budete se moci vyfotit v zábavném fotokout‑
ku i s maskotem olympiády pod dohledem 
profesionálního fotografa .

 Vyzkoušíte si i trenažery simulující velmi věr‑
ně jízdu na hanbike ‑kole s ručním pohonem, 
na běžkách, prožijete pádlování na kanoi 

či kajaku, veslování i střelbu na biatlonové 
střelnici . Lukostřelbu si zkusíte jak ve 
vnitřních, tak venkovních prostorách před 
Olympijským domem .

 O originální skateboardy Maxe Habance si 
můžete zasoutěžit na balance boardech 
v sekci Toyota . Vyhraje ten, kdo vydrží nejdéle .

 Díky skupině ČEZ zažijete unikátní virtuální 
prohlídku jaderné elektrárny Temelín .

 Poprvé bude součástí olympijského domu 
i Stěna šampionů od Skupiny VINCI Construction 
CS . V průběhu akce se na ni podepíší všichni 
medailisté z ODM 2023 i slavní sportovci, 
kteří akci navštíví . A při čtení jmen můžete 
relaxovat ve stylové chillout zóně .

 Medailové ceremoniály se uskuteční celkem 
tři a budou před Olympijským domem, tedy 
Hotelem VZ Bedřichov – Volareza . Zde bude 
ve čtvrtek i slavnostní zakončení dvacátého 
ročníku ODM, které naváže na medailový 
ceremoniál .
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DOPROVODNÝ PROGRAM

Olympijské kino (VZ Bedřichov – Volareza)

Pondělí 09:15–17:00 Vysílání ČT sport z ODM

20:00 Trenérské Dialogy s hokejistou Václavem Varaďou

Úterý 09:00–16:00 Vysílání ČT sport z ODM

15:00–17:30 Projížďky na psích spřeženích

16:00–18:30 Beseda s olympijskou vítězkou cukrářské soutěže 
spojená s tvořivými sladkými dílničkami

20:00 20 let ODM speciální večer

Středa 08:45–17:30 Vysílání ČT sport z ODM

15:00–17:30 Projížďky na psích spřeženích

20:00 Olympijské hry očima komentátora Roberta Záruby 
a fotografky Báry Reichové

Čtvrtek 08:45–18:00 Vysílání ČT sport z ODM

ODMGANG SHOP
Možnost zakoupení během zahajovacího ceremoniálu a v Olympijském domě

TRIKO

KLÍČENKA

MIKINA

SPORTOVNÍ 
ČELENKA 

LEDVINKA

KNIHA FAIR PLAY

390 Kč

60 Kč

690 Kč

190 Kč

190 Kč

150 Kč

2003 – 2023
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Slavnostní zahajovací ceremoniál
Kde?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ČPP Aréna Hradec Králové
Kdy?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22 . ledna 2023
Otevření arény pro sportovce  .  .  .  .  . 12:00
Otevření arény pro veřejnost  .   .   .   .   .   . 13:00
Slavnostní zahájení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14:00
Moderuje Roman Šebrle a olympijský oheň zažehne ambasadorka zimní olympiády a několika‑
násobná medailistka Eva Adamczyková . Součástí slavnostního ceremoniálu bude nástup všech 
krajských výprav a jejich vlajkonošů .

Medailové ceremoniály
Kde?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Špindlerův Mlýn, prostranství před Olympijským domem  

VZ Bedřichov – Volareza
Kdy?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 24 . až 26 . ledna od 19:00

Slavnostní závěrečný ceremoniál
Kde?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Špindlerův Mlýn, prostranství před Olympijským domem  

VZ Bedřichov – Volareza
Kdy?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 26 . ledna od 19:45
Součástí ceremoniálu bude vyhlášení tří nejlepších krajů, ocenění Fair play činu, předání pořada‑
telství olympiády organizátorům 21 . Olympiády dětí a mládeže ČR Jihočeskému kraji .

CEREMONIÁLY
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Disciplíny 24. ledna (oceňování medailistů ze závodů 23 . a 24 . ledna)
Běžecké lyžování – volně
Biatlon – sprint klasicky
Lyžařský orientační běh – sprint
Obří slalom – alpské lyžování
Paralelní obří slalom – snowboardig
Krasobruslení – krátký program
Krasobruslení – volné jízdy
Šachy – turnaj jednotlivců

Předpokládaná doba trvání medailového ceremoniálu: 60 minut

Disciplíny 25. ledna (oceňování medailistů ze závodů 24 . a 25 . ledna)
Běžecké lyžování – klasickou technikou
Běžecké lyžování zrakově postižených – sprint klasicky
Biatlon – volnou technikou (hromadný start)
Lyžařský orientační běh – krátká trať (middle)
Slalom – alpské disciplíny
Paralelní slalom družstev – alpské lyžování
Skicross – akrobatické lyžování
Slopestyle

Předpokládaná doba trvání medailového ceremoniálu: 60 minut

Disciplíny 26. ledna (oceňování medailistů ze závodů 26 . ledna)
Snowboard cross
Běžecké lyžování – štafety
Biatlon – štafety volnou technikou
Lyžařský orientační běh – smíšené štafety
Šachy – turnaj družstev
Hokej

Předpokládaná doba trvání medailového ceremoniálu: 45 minut

39



inz_CEZ_EPP_KV(sanky)_150x150_v2.indd   1inz_CEZ_EPP_KV(sanky)_150x150_v2.indd   1 08.12.2022   9:5808.12.2022   9:58

www.leki.com

Martina Dubovská

Photo: GEPA Pictures

Are you made 
for more?



inz_CEZ_EPP_KV(sanky)_150x150_v2.indd   1inz_CEZ_EPP_KV(sanky)_150x150_v2.indd   1 08.12.2022   9:5808.12.2022   9:58



INFORMACE O UBYTOVÁNÍ/STRAVOVÁNÍ

ŠPINDLERŮV MLÝN KRAJ

Pinia Hotel & Resort (bývalý hotel Clarion)
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn / piniahotelandresort .com

Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj

Hotel VZ Bedřichov – Volareza
Bedřichov 62, 543 51 Špindlerův Mlýn

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj

Hotel Lesana
Bedřichov 93, 543 51 Špindlerův Mlýn / lesana .cz

Ústecký kraj
Zlínský kraj

Dětská ozdravovna Bedřichov
Bedřichov 57, 543 51 Špindlerův Mlýn Kraj Vysočina

Hotel Praha
Okružní 118, 543 51 Špindlerův Mlýn / spindl‑hotelpraha .cz Hlavní Město Praha

Hotel Aquapark
Špindlerův Mlýn č .p . 300, 543 51 Špindlerův Mlýn / aquaparkspindl .cz

Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Karlovarský kraj

VRCHLABÍ – LEDNÍ HOKEJ KRAJ
Hostel Rico
Kpt . Jaroše 496, 54301 Vrchlabí / felicity .cz

Jihočeský kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj

Wellness hotel Gendorf/Hotel U Zvonu
Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí

Královéhradecký kraj
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Kraj Vysočina
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TRUTNOV KRAJ

Domov mládeže při České lesnické akademii
Lužická 489 a Lužická 57, 541 01 Trutnov
ČLA Trutnov ‑ Domov mládeže Trutnov
clatrutnov .cz

Moravskoslezský kraj
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj

KRASOBRUSLENÍ KRAJ

Domov mládeže při Gymnáziu a střední odborné škole pedagogické 
v Nové Pace
Kumburská 1028, 509 01 Nová Paka
gymnp .cz

Zde bydlí všechny krajské 
krasobruslařské výpravy .

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou zajištěny na ubytování pro všechny výpravy . Snídaně a večeře se uskuteční 
formou bufetu . V rámci snídaně, obědu a večeře je pro sportovce zajištěn pitný režim . 
Každý sport má přiřazené své sportoviště . Na sportovišti jsou na každý den zajištěny obědy . 
Pokud sportovci zrovna daný den nezávodí, i tak mají oběd zajištěn na svém sportovišti . Obědy 
budou zajištěny cateringovou formou v rámci vyhřívaných cateringových stanů .
V rámci harmonogramu jednotlivých sportovních soutěží mohou vznikat výjimky, které budou 
upřesněny pro každou dotčenou skupinu samostatně .
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Všichni akreditovaní sportovci a trenéři mají zajištěnou dopravu zdarma na sportoviště a zpět 
pomocí zvláštních olympijských autobusů po celou dobu konání olympiády . Na základě předložení 
akreditační karty je umožněn výjezd lanovou dráhou na Medvědín a zpět .

Stanoviště:
Pro šachisty v Pinia Hotel & Resort (bývalý hotel Clarion) ve Špindlerově Mlýně je zajištěný okruž‑
ní sběrný autobus na trase hotel Aquapark, hotel Praha, Hotel VZ Bedřichov – Volareza, Dětská 
ozdravovna Bedřichov, hotel Lesana a zpět .

Pro sportovce lyžařského orientačního běhu na sportoviště Vejsplachy jsou zajištěny okružní 
sběrné autobusy na trase hotel Aquapark, hotel Praha, Hotel VZ Bedřichov – Volareza, Dětská 
ozdravovna Bedřichov, hotel Lesana, Pinia Hotel & Resort (bývalý hotel Clarion) a poté běžecký 
areál Vejsplachy . Každý den budou dva svozy během dopoledne a tři svozy během odpoledne .

Pro krasobruslaře v Nové Pace je zajištěna autobusová doprava do Špindlerova Mlýna na me‑
dailový ceremoniál 24 . ledna, pro odpolední návštěvu Olympijského domu ve Špindlerově Mlýně 
25 . ledna, pro dopolední návštěvu běžeckého areálu Vejsplachy a závěrečný ceremoniál 
ve Špindlerově Mlýně 26 . ledna 2023 .

Pro hokejisty v Trutnově je zajištěný shuttle bus mezi jejich ubytováním a zimním stadionem 
23 . až 25 . ledna a také převoz hráčů a dalších týmů do Vrchlabí na utkání o umístění ve čtvrtek 
26 . ledna 2023 včetně převozu na závěrečný ceremoniál do Špindlerova Mlýna .

Pro hokejisty ve Vrchlabí je 26 . ledna zajištěný převoz semifinálového týmu do Trutnova a zpět, 
rovněž převoz všech týmů na závěrečný ceremoniál do Špindlerova Mlýna .

DOPRAVA
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Jméno a příjmení Fuknce Telefon

Jan Machek koordinátor ODM 2023 603 177 263

Radana Kubešová projekt ODM ČOV 777 202 387

Radek Tejc koordinátor ODM 2023 603 885 608

Tomáš Záviský místopředseda organizačního výboru 736 521 838

Michaela Kotroušová sport, výsledky, CIS 736 120 295

Veronika Linková manažerka komunikace 736 531 148

Martina Svatoňová tiskové oddělení KHK 736 521 908

Petr Poláček dobrovolníci 777 647 274

Jiří Krejčí dobrovolníci ČOV, produkce 777 883 848

Kamil Pavlinský Olympijský dům 737 893 696

Infolinka Ztráty a nálezy 737 311 410

Doprava na medailové ceremoniály do Špindlerova Mlýna 

Na medailové ceremoniály, které se konají od 24 . do 26 . ledna vždy od 19 hodin na prostranství 
před Olympijským domem VZ Bedřichov – Volareza, jsou zajištěné svozy, tak jako i na závěrečný 
ceremoniál 20 . Olympiády dětí a mládeže ČR 2023 pro převozy sportovců ze vzdálenějších hote‑
lů (Pinia Hotel & Resort (bývalý hotel Clarion) a hotel Aquapark) k Olympijskému domu .

Všichni účastníci a veřejnost mají k dispozici i širokou síť skibusů, které jezdí po Špindlerově Mlýně 
zdarma . Informace k zastávkám a jízdním řádům naleznete:  
www .skiareal .cz/resort/zive‑ze‑spindlu/skibusy
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Zdravotní zabezpečení ODM 2023 je smluvně zajištěno Zdravotnickou záchrannou službou Krá‑
lovéhradeckého kraje a dalšími zdravotníky na jednotlivých sportovních soutěžích . V rámci ODM 
2023 probíhá také úzká spolupráce s Horskou službou ČR .

Zdravotní zabezpečení ODM 2023:
• Zahajovací ceremoniál – zdravotník na stadionu,

• Olympijský dům – zdravotník (neděle 18–22 hodin, pondělí až čtvrtek 9–21 hodin),

• Parkoviště Horní Mísečky – sanitka po celou dobu konání soutěží,

• Areál Vejsplachy – zdravotník v areálu po celou dobu konání soutěží,

• Zimní stadiony Vrchlabí, Trutnov a Nová Paka – zdravotníci na stadionech po celou dobu 
konání soutěží .

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ HER Šampioni fandí šampionům

Vychovávat talenty a budovat týmového ducha, to mají sport a stavebnictví společné.  
Už víc než 70 let v České republice stavíme silnice, železnice, vodní díla, mosty i domy.  

Záleží nám na tom, aby se společnost dále rozvíjela a rostla zdravým způsobem.  
Proto podporujeme Olympiádu dětí a mládeže.
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Šampioni fandí šampionům

Vychovávat talenty a budovat týmového ducha, to mají sport a stavebnictví společné.  
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Záleží nám na tom, aby se společnost dále rozvíjela a rostla zdravým způsobem.  
Proto podporujeme Olympiádu dětí a mládeže.



Partneři akce

Dodavatelé akce

Institucionální partner Partneři Kraje
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NABÍDKA AKTIVIT PRO SPORTOVCE  
VE VOLNÉM ČASE:

49

Trutnov
Volný vstup do plaveckého bazénu . 
Plavecký bazén – Mebys – Sportoviště Trutnov 
sportoviste‑trutnov .cz

Středisko volného času Trutnov – Lezecká stěna 
SVČ Trutnov 
svctrutnov .cz

Vrchlabí
Volný vstup do plaveckého bazénu . 
Aquacentrum Vrchlabí 
aquacentrum‑vrchlabi .cz

Nová Paka
Volný vstup do plaveckého bazénu .  
Bazén Nová Paka 
bazennovapaka .cz

Volný vstup do muzea Klenotnice drahých kamenů 
muzeum .cz/muzeum/klenotnice‑drahych‑kamenu/
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NA OBĚŽNOU
DRÁHU
 

dosáhneme, když naše  
stožáry postavíme na sebe.
Jejich celková výška  
je přes 550 km.

Každý metr pravidelně 
ošetřujeme.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, 
rozvoj a bezpečnost
české přenosové soustavy.  

Jsme společnost ČEPS.



DESATERO FAIR PLAY
1. Bojuj vždy čestně, kamarádsky a dle pravidel.
2. Soutěž má stejné podmínky pro všechny závodníky.
3. Respektuj pravidla, pokyny rozhodčích a organizátorů.
4. Prohraješ  -li, po zápase nebo v cíli podej soupeři ruku.
5. Vyhraješ  -li, nechovej se k ostatním nadřazeně.
6. Važ si svého soupeře, i když není tak dobrý jako ty.
7. Poraženému se nesměj.
8. Hraj férově nejen na hřišti, ale i doma nebo ve škole.
9. Svým chováním buď příkladem i mladším kamarádům.
10. Diváci, zatleskejte vítězům i poraženým.

FAIR PLAY ČIN – DEJTE NÁM O NĚM VĚDĚT!
Fair play chování je jedním z pilířů Olympiády dětí a mládeže ČR a k jeho následování vyzve účast-
níky na zahajovacím ceremoniálu předsedkyně Českého klubu fair play Šárka Strachová. Za své 
činy mohou sportovci ODM získat speciální placky, nebo dokonce hodinky PRIM.
Na všech sportovištích budou mít rozhodčí, organizátoři, trenéři bílou kartu a v případě fair play 
chování ji vytáhnou. Čin si zapíší a kartu předají do Olympijského domu nejpozději ve čtvrtek. 
Komise sestavená ze zástupců pořadatelů na závěr vybere jednu osobu, která dostane cenu. 
Sportovci, trenéři, ale i návštěvníci mohou fair play činy také posílat mailem na odm@olympic.cz.
Osoba, která se o vybraný čin zasloužila, bude oceněná speciálními hodinkami PRIM na slav-
nostním zakončení. To se odehraje ve čtvrtek 26. ledna od 20:00 před Olympijským domem 
VZ Bedřichov – Volareza.


