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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 týdnech? Podívejte se do dalšího čísla
Olympijského zpravodaje, na kterém se znovu můžete podílet i Vy.

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

Prahu již brzy čeká největší setkání zástupců
olympijského hnutí mimo olympijské hry

Již za necelé tři týdny přivítá Praha největší setkání zástupců olympijského hnutí mimo
olympijské hry. Na XXII. valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů
ANOC přijedou zástupci všech 206 národních olympijských výborů, členové vedení,
komisí a pracovních skupin ANOC a delegáti z Mezinárodního olympijského výboru,
mezinárodních sportovních federací i zástupci organizátorů nadcházejících olympijských
akcí. Samotné zasedání ANOC proběhne 2. a 3. listopadu, ve dnech 31. října
až 4. listopadu se budou zároveň konat jednání různých komisí ANOC a kontinentálních
olympijských asociací.

Přečtěte si více

 

Olympijská kolekce bude odhalena 20. listopadu,
vytvářeli ji i sportovci

Necelé tři měsíce před začátkem zimních her v jihokorejském Pchjongčchangu spatří
světlo světa nová kolekce oblečení pro naše olympioniky. Představena bude 20. listopadu
v pražském Mánesu. Na vývoji se intenzivně podíleli elitní čeští sportovci. Již popáté
oblečení navrhla a vyrobila česká firma ALPINE PRO, která se stala partnerem Českého
olympijského týmu i pro další olympijské období až do roku 2020.

Přečtěte si více

 

Bundy se zlatou podšívkou i famózní
vychytávky! Taková bude olympijská kolekce
pro Hry v Koreji

Byla to fuška. „Nejvíc zabrat nám asi dala tepláková souprava pro volnočasové aktivity,“
hlásí Kateřina Neumannová, bývalá běžkyně na lyžích a olympijská vítězka z Turína 2006
a dvojnásobný mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus dodává: „Bylo to opravdu zajímavé,
protože jedna věc je vymyslet si to a prosazovat a druhá je to opravdu realizovat.“ Právě
bývalé elitní sportovce si firma ALPINE PRO vybrala na pomoc při sestavování kolekce
pro hry v Jižní Koreji.

Přečtěte si více

 

Samková a další studenti zahájili program Sportovní
diplomacie

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková se po čase zase vrátila
do školních lavic. Spolu s dalšími účastníky zahájila o uplynulém víkendu studium
dvousemestrálního kurzu Sportovní diplomacie, které má připravit zástupce sportovních
svazů na role v domácích organizacích a zejména v mezinárodní sportovní diplomacii.

Přečtěte si více

 

Projekt Top Team: Trenéři sportovních her
navštívili akademie v Rakousku

Ukázky tréninků, prohlídky sportovního, lékařského a ubytovacího zázemí i přednášky
a diskuse absolvovaly tři desítky českých trenérů při návštěvě sportovní akademie v
rakouském Salzburku, která proběhla díky projektu Top Team. Prestižní akademii
zaměřenou na mládežnický fotbal a hokej navštívili zástupci těchto dvou sportů i volejbalu,
basketbalu, házené, florbalu, baseballu, softbalu, ragby, tenisu a dalších sportů.

Přečtěte si více

 

Kampaň na podporu značky Czech Team
má inspirovat zejména mládež

Český olympijský výbor spouští kampaň na podporu sportu jako takového a značky Czech
Team. Propagaci, která má inspirovat zejména mladé lidi, pomohou úspěšní čeští
sportovci – olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková, dvojnásobný
olympijský medailista a světový šampion v rychlostní kanoistice Josef Dostál, jeden
z nejlepších sportovních lezců světa Adam Ondra, mistr světa a bronzový olympijský
medailista ve vodním slalomu Jiří Prskavec a stříbrná medailistka ze Světového poháru
skikrosařka Andrea Zemanová.

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

 

http://www.olympic.cz/clanek/2783--prahu-jiz-brzy-ceka-nejvetsi-setkani-zastupcu-olympijskeho-hnuti-mimo-olympijske-hry
http://www.olympic.cz/clanek/2782--olympijska-kolekce-bude-odhalena-20-listopadu-vytvareli-ji-i-sportovci
http://czechteam.info/novinky/bundy-se-zlatou-podsivkou-i-famozni-vychytavky-takova-bude-olympijska-kolekce-pro-hry-v-koreji
http://topteam.olympic.cz/clanek/2786--samkova-a-dalsi-studenti-zahajili-program-sportovni-diplomacie
http://topteam.olympic.cz/clanek/2789--treneri-sportovnich-her-navstivili-v-projektu-top-team-akademie-v-rakousku
http://www.olympic.cz/clanek/2767--kampan-na-podporu-znacky-czech-team-ma-inspirovat-zejmena-mladez
http://www.olympic.cz/clanek/2787--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2017-iv
https://www.facebook.com/olympijskytym/
https://twitter.com/olympijskytym
https://www.youtube.com/user/czecholympic
https://www.instagram.com/olympijskytym
http://www.olympic.cz/clanek/2783--prahu-jiz-brzy-ceka-nejvetsi-setkani-zastupcu-olympijskeho-hnuti-mimo-olympijske-hry
http://www.olympic.cz/clanek/2782--olympijska-kolekce-bude-odhalena-20-listopadu-vytvareli-ji-i-sportovci
http://czechteam.info/novinky/bundy-se-zlatou-podsivkou-i-famozni-vychytavky-takova-bude-olympijska-kolekce-pro-hry-v-koreji
http://topteam.olympic.cz/clanek/2786--samkova-a-dalsi-studenti-zahajili-program-sportovni-diplomacie
http://topteam.olympic.cz/clanek/2789--treneri-sportovnich-her-navstivili-v-projektu-top-team-akademie-v-rakousku
http://www.olympic.cz/clanek/2767--kampan-na-podporu-znacky-czech-team-ma-inspirovat-zejmena-mladez
http://www.olympic.cz/clanek/2787--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2017-iv

