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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

víte, co nového se událo ve sportovním prostředí a čím se zabýval Český
olympijský výbor v uplynulých měsících? Podívejte se do dalšího čísla
Olympijského zpravodaje. Znovu se na něm můžete podílet i Vy.

Své příspěvky do rubriky „Novinky ze sportovních organizací“ posílejte na naši
adresu press@olympic.cz.

Olympijský rok pomůže dobré věci. Fanoušci se
mohou těšit na autogramiádu hvězd

Biatlonistka Gabriela Koukalová používá v přípravě na zimní olympijské hry
v Pchjongčchangu červenobílý šátek s motivem projektu Olympijský rok. „Budu ho poctivě
nosit, pořádně ho propotím a pak budu doufat, že se vydraží za co nejvíc peněz,“ řekla
Koukalová. Šátek ze společného projektu Českého rozhlasu a Českého olympijského
výboru totiž pomůže dobré věci. Výnos z dražby šátků a dalších předmětů od osmičky
sportovních osobností, jejichž cestu do Koreje mapuje Olympijský rok, si rozdělí nadace
Světluška a Česká olympijská nadace.

Přečtěte si více

 

Stavební firma Strabag je novým oficiálním
partnerem Českého olympijského týmu

Český olympijský výbor získal nového oficiálního partnera, společnost Strabag, která patří
k předním stavebním společnostem v České republice. „Strabag je silná firma
s nadnárodním zázemím a filozofií, která je nám blízká – vynikat díky kvalitní práci,“ řekl
Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „A navíc podporuje sport na různých
úrovních – od amatérské po tu nejvyšší. Považuji to za předpoklad dlouhodobé a úzké
spolupráce. Věřím, že naše partnerství bude trvat co nejdéle.“

Přečtěte si více

 

Zápasník Švec už má olympijský bronz
z Pekingu 2008

Před stovkami diváků na náměstí doma v Havlíčkově Brodě převzal zápasník Marek Švec
bronzovou olympijskou medaili z her v roce 2008. Slavnostní ceremoniál proběhl přesně
devět let poté, co Švec zápasil ve váhové kategorii do 96 kilogramů v čínském Pekingu.
„Těch devět let bylo dlouhých, ale vlastně utekly docela rychle, protože jsem až do loňska
nevěděl, že na medaili čekám,“ řekl Švec, trojnásobný medailista z mistrovství světa
i Evropy.

Přečtěte si více

 

Jak vyzrát na časový posun? Sportovci nosí
před olympijskými hrami oranžové brýle

Na svět se dívají přes oranžové brýle, na ruce nosí tmavý náramek ve tvaru hodinek.
I takhle se půl roku před začátkem zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu
připravují čeští olympionici. V rámci projektu TOP TEAM – finanční, servisní a vědecké
podpory pro české sportovce – totiž zjišťují, jak při velkém časovém posunu v Koreji
co nejlépe zvládnout aklimatizaci.

Přečtěte si více

 

Dostaň Jágra! Druhý rok po sobě překvapily
Jaromíra Jágra děti svou silou

Podruhé proběhla třídenní sportovní akce Dostaň Jágra určená pro děti od 6 do 11 let
a pro jejich rodiče. Ti všichni se potkali v pražské Libni ve sportovním areálu Podvinný
mlýn nejen s Jaromírem Jágrem, ale i dalšími sportovci, se kterými mohli poměřit své síly
nebo od nich získat zkušenosti o sportování dětí.

Přečtěte si více

 

Do vzdělávacího programu Sportovní diplomacie se
zapojí i snowboardistka Samková či triatlonistka
Frintová

Celkem čtyřiadvacet studentů z devatenácti různých českých a slovenských sportovních
organizací se bude vzdělávat v rámci programu Sportovní diplomacie. Organizace
a financování sportu, management a marketing, komunikace, právo, sportovní diplomacie,
to jsou jen některé předměty, kterými projdou olympijská vítězka ve snowboardingu Eva
Samková, skikrosařka Nikol Kučerová, triatlonistka Vendula Frintová, kanoistka Jana
Ježová i další sportovci a zástupci sportovních svazů.

Přečtěte si více

 

Novinky ze sportovních organizací

V tomto článku najdete novinky z jednotlivých sportovních svazů. Informujeme vás také o
aktivitách Jiřího Kejvala, předsedy ČOV. Věnujeme se 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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