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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.

Olympijský oheň uhasl, vítězství patří
Jihomoravskému kraji

Čtyřdenní boje na letní Olympiádě dětí a mládeže na brněnských sportovištích ve středu
odpoledne skončily. Večer po slavnostním zakončení a posledním medailovém
ceremoniálu před Podnikatelskou fakultou v areálu VUT uhasl olympijský oheň. Přes 3600
mladých sportovců a více než tisícovka jejich doprovodu odjíždí domů
s nezapomenutelnými sportovními i společenskými zážitky.

Přečtěte si více

 

Olympijské parky 2018. Stejná grafická podoba
a úzká spolupráce se svazy

Projekt Olympijské parky pokračuje v České republice třetím dílem. V únoru, při příležitosti
zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, vyrostou po republice olympijské parky
se stejným cílem, jako měla dvě předchozí vydání parků z let 2014 a 2016: přitáhnout
fanoušky k aktivnímu sportu, podpořit v nich zájem o zdravý životní styl a zároveň fandit
českým reprezentantům, tentokrát v Koreji.

Přečtěte si více

 

Olympijský den oslavilo při T-Mobile
Olympijském běhu více než 70 tisíc lidí

Více než 70 tisíc běžců oslavilo Olympijský den pohybem při T-Mobile Olympijském běhu.
Rekordní je nejen počet účastníků, ale také závodů – najednou prostřednictvím Českého
rozhlasu Radiožurnálu odstartovali účastníci v 81 místech po celé České republice.
Dopoledne se rozběhlo téměř 55 tisíc dětí z 376 škol. Další tisícovky dětí se účastnily
odpoledních běhů, na patnáct tisíc běžců se zapojilo přímo ve večerních závodech nebo
prostřednictvím mobilní aplikace Endomondo.

Přečtěte si více

 

Už ji má! Oštěpař Veselý je oficiálně bronzovým
olympijským medailistou

Český oštěpař Vítězslav Veselý je oficiálně držitelem olympijské medaile, bronzový cenný
kov z her v Londýně dostal při Zlaté tretře v Ostravě. Veselý obdržel medaili po dodatečné
diskvalifikaci za doping Ukrajince Oleksandra Pjatnici, původně stříbrného oštěpaře.
Na druhé místo se posunul Fin Antti Ruuskanen, jehož bronz má nyní Veselý
ve své sbírce. Za něj od Českého olympijského výboru dostane dodatečně odměnu
450.000 korun. Česká republika tak má z Londýna oficiálně jedenáct cenných kovů.

Přečtěte si více

 

Olympionici předali zástupcům škol výhry
v Sazka Olympijském víceboji

Olympijská vítězka ve veslování Mirka Topinková Knapková, mistryně světa ve vodním
slalomu Kateřina Kudějová, bronzová olympijská medailistka v trojskoku
Šárka Kašpárková, bronzová medailistka z Evropských her ve stolním tenise
Iveta Vacenovská, dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor
i trojnásobný olympionik ve skoku o tyči Štěpán Janáček předali ceny zástupcům škol,
které uspěly v losování odměn Sazka Olympijského víceboje za ročník 2016/2017.
Padesátka škol si rozdělila rovným dílem milion korun.

Přečtěte si více

 

Přihlaste se do nového vzdělávacího programu
Sportovní diplomacie

Zástupci sportovních organizací mají novou možnost vzdělání. Český olympijský výbor
společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vysokou školou
ekonomickou v Praze a dalšími institucemi připravil pro zájemce z řad sportovních svazů
nový vzdělávací program Sportovní diplomacie.

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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