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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vám představili novou podobu Olympijského zpravodaje, kterou Vám
chceme nabízet častěji – ve čtrnáctidenním intervalu. Znovu se na něm můžete
podílet i Vy. Své příspěvky do rubriky „Novinky ze sportovních organizací“ posílejte
na naši adresu press@olympic.cz.

TOP TEAM zajistí sportovcům finanční podporu
i vědecké a lékařské zázemí

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková si díky podpoře v rámci projektu
TOP TEAM může nechat připravovat prkna od superservismana Jeana Philippa Trottiera,
který jí pomohl vyhrát olympijské hry v Soči. Před nadcházející olympijskou sezonou
plánuje také srpnový tréninkový pobyt na Novém Zélandu a soustředění v Argentině.

Přečtěte si více

 

Podepsáno. Sportovci se přihlásili na olympijské hry
do Pchjongčchangu

Formalita splněna. 289 dnů před startem XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském
Pchjongčchangu podepsali prezident republiky Miloš Zeman a předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval oficiální přihlášku českého týmu, která je pro účast pod
pěti kruhy nezbytná. K podpisu došlo za přítomnosti několika sportovců v Rudolfově galerii
na Pražském hradě.

Přečtěte si více

 

Plénum ČOV schválilo na zasedání nové logo

Plénum Českého olympijského výboru schválilo na letošním zasedání v České národní
bance nové logo. Jednodušší design vyšel z požadavků Mezinárodního olympijského
výboru (MOV) a obsahuje českou státní vlajku a pod ní olympijské kruhy.

Přečtěte si více

 

Na celodenní konferenci Mosty hovořil Dominik
Hašek i experti ze zahraničí

Klíčový faktor úspěchu, rozvoj týmu a jeho kultura nebo identita ženského sportu. I taková
byla témata sedmé konference s názvem MOSTY, kterou v pondělí 15. května v Praze
uspořádala Trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů Českého
olympijského výboru.

Přečtěte si více

 

Hlavní ceny za fair play za rok 2016 patří
Augustovi, Beranovi a Plchové

Férové gesto šermíře Jiřího Berana z olympijského turnaje v Riu, nezištnou pomoc
Miroslavy Plchové, která zachránila život cyklistovi při extrémním štafetovém závodě, a
celoživotní férový postoj hokejového hráče a trenéra Josefa Augusty ocenil Český klub fair
play hlavními cenami za rok 2016. Ocenění za celoživotní postoj nebo jednotlivé činy
získalo dalších sedmnáct osobností a sportovců a také tým fotbalových juniorek pražské
Sparty. Školáci a učitelé si zase odnesli sedmnáct ocenění Školních cen fair play, které
uděluje Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Českým klubem
fair play.

Přečtěte si více

 

Olympijský den se opět bude slavit běháním

Po celé České republice odstartují ve středu 21. června v 18 hodin závody T-Mobile
Olympijského běhu. Tisíce běžců tak sportem oslaví olympijské ideály a výročí založení
Mezinárodního olympijského výboru. Ambasadory letošního ročníku jsou kajakář Vavřinec
Hradilek a moderní pětibojař Jan Kuf.

Přečtěte si více

 

Novinky ze sportovních organizací

V tomto článku najdete novinky z jednotlivých sportovních svazů. Informovat tu budeme
také o aktivitách Jiřího Kejvala, předsedy ČOV. Věnovat se budeme třeba i sportovní
diplomacii a jednotlivým klubům či komisím Českého olympijského výboru.

Přečtěte si více

Sledujte nás na sociálních sítích:

Všichni jsme jeden tým! #CZECHTEAM

 

 
Odhlásit se z odběru novinek
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