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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

čas je neúprosný a do startu ZOH 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu
odpočítáváme posledních 70 dní! 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.

Olympijská kolekce pro Pchjongčchang
odtajněna! Pro medaile v oboustranné bundě
a Raškovce

Čeští sportovci už vědí, jaké budou mít oblečení na zimních olympijských hrách
v Pchjongčchangu v únoru 2018. Kolekce je nejkvalitnější v historii a jejím hlavním
motivem je číslice 100, která má připomínat sté výročí založení republiky. Olympijský set
čítá 32 položek pro reprezentantky a 31 položek pro reprezentanty. Slavnostní odhalení
kolekce Českého olympijského týmu připravila společnost ALPINE PRO prostřednictvím
unikátního audiovizuálního představení v Galerii Mánes za účasti sportovců i legend. Část
vybavení si již nyní můžou zakoupit i fanoušci.

Přečtěte si více

 

České úspěchy na zasedání ANOC: představení
projektu Olympic Festivals a podařená organizace

Představení konceptu mezinárodního projektu Olympic Festivals, který vychází
z myšlenky Olympijských parků Českého olympijského výboru, bylo jedním z témat
XXII. Valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů, jež proběhlo
na začátku listopadu v Praze.

Přečtěte si více

 

Nemám strach, že by v Koreji nestihli
sportoviště připravit, říká Martin Doktor

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise Martin Doktor se spolu
s generálním sekretářem Petrem Graclíkem a dalšími členy ČOV vrátili v neděli z poslední
inspekční cesty v jihokorejském v Pchjongčchangu, kde 9. února odstartuje zimní
olympiáda. Řada sportovišť už je kompletně hotová, jedinou komplikací může být doprava.

Přečtěte si více

 

Místopředseda Roman Kumpošt se bude podílet
na výběru a hodnocení kandidátských měst
pro ZOH 2026

Místopředseda Českého olympijského výboru pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt se
bude jako člen pracovní skupiny MOV podílet na výběru kandidátských měst pro zimní
olympijské hry v roce 2026. Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach
jej jmenoval členem pracovní skupiny MOV, která bude spolupracovat se zájemci
o pořádání XXV. zimních olympijských her a následně také hodnotit projekty možných
pořadatelů. „Pracovní skupina hraje důležitou roli ve vztahu k pořádání zimních
olympijských her v roce 2026,“ uvedl Thomas Bach.

Přečtěte si více

 

Přijměte novou výzvu programu
Erasmus + Sport, projekty je třeba předložit
do začátku dubna

Evropská komise nedávno publikovala novou výzvu programu „Erasmus + Sport“. Uspět
se žádostí by mělo být pro sportovní organizace zase o něco jednodušší. Znovu se
snižuje administrativní zátěž. Naopak celkový rozpočet se rok od roku zvyšuje a počet
projektů, kterou mohou získat finanční podporu, významně narůstá.

Přečtěte si více

 

Příprava na slané vodě, zvykání na časový posun
i vřelost místních. Rychlostní kanoisté vyzkoušeli
trénink v Japonsku

Tréninkové podmínky pro olympijské hry v Tokiu 2020 i samotné dějiště v japonské
metropoli obhlédli rychlostní kanoisté při aklimatizačním kempu v rámci projektu Top
Team. „Na místě olympijské vesnice je staveniště, zatím to vůbec nevypadá, že by tam
vesnice měla být. Je to v centru Tokia, za dvacet minut jsme byli na závodním kanále,” líčí
kanoista Martin Fuksa. „Ten je v přístavu a také není znát, že by se tam měly jet
olympijské závody. Žádná cílová věž, zázemí, nic. Zatím si to ještě nedokážu úplně
představit. Snad se mi poštěstí to za tři roky omrknout znovu.“

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/2822--olympijska-kolekce-pro-pchjongcchang-odtajnena-pro-medaile-v-oboustranne-zlate-bunde-a-raskovce
http://www.olympic.cz/clanek/2809--ceske-uspechy-na-zasedani-anoc-predstaveni-projektu-olympic-festivals-a-podarena-organizace
http://czechteam.info/novinky/tri-a-pul-mesice-do-olympiady-jak-vypadaji-sportoviste-v-pchongcchangu-podivejte-se
http://www.olympic.cz/clanek/2835--mistopredseda-roman-kumpost-se-bude-podilet-na-vyberu-a-hodnoceni-kandidatskych-mest-pro-zoh-2026
http://www.olympic.cz/clanek/2823--prijmete-novou-vyzvu-programu-erasmus-sport-projekty-je-treba-predlozit-do-zacatku-dubna
http://topteam.olympic.cz/clanek/2837--priprava-na-slane-vode-zvykani-na-casovy-posun-i-vrelost-mistnich-rychlostni-kanoiste-vyzkouseli-trenink-v-japonsku
http://www.olympic.cz/clanek/2827--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2017-v
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/2822--olympijska-kolekce-pro-pchjongcchang-odtajnena-pro-medaile-v-oboustranne-zlate-bunde-a-raskovce
http://www.olympic.cz/clanek/2809--ceske-uspechy-na-zasedani-anoc-predstaveni-projektu-olympic-festivals-a-podarena-organizace
http://czechteam.info/novinky/tri-a-pul-mesice-do-olympiady-jak-vypadaji-sportoviste-v-pchongcchangu-podivejte-se
http://www.olympic.cz/clanek/2835--mistopredseda-roman-kumpost-se-bude-podilet-na-vyberu-a-hodnoceni-kandidatskych-mest-pro-zoh-2026
http://www.olympic.cz/clanek/2823--prijmete-novou-vyzvu-programu-erasmus-sport-projekty-je-treba-predlozit-do-zacatku-dubna
http://topteam.olympic.cz/clanek/2837--priprava-na-slane-vode-zvykani-na-casovy-posun-i-vrelost-mistnich-rychlostni-kanoiste-vyzkouseli-trenink-v-japonsku
http://www.olympic.cz/clanek/2827--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2017-v

