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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

víte, co nového se událo ve sportovním prostředí, čím se zabýval Český olympijský
výbor v uplynulých týdnech a co nás v blízké době čeká?

Podívejte se do nového vydání Olympijského zpravodaje, kde najdete řadu
informací nejen z olympijského světa. Do tvorby dalšího dílu se můžete aktivně
zapojit i Vy, příspěvky do rubriky ‚‚Novinky ze sportovních organizací‘‘ posílejte
na adresu press@olympic.cz.

T-Mobile Olympijský běh se blíží! Jaké jsou
největší novinky letošního ročníku?

V roce 2018 jsou závody rozděleny nově jen do 2 kategorií: Zlatý T-Mobile
Olympijský běh (v Praze ve Stromovce, v Ostravě a nově i v Brně) a T-Mobile
Olympijský běh. Ti, kdo se zúčastní zlatého běhu, zažijí atmosféru velké sportovní
akce se servisem na nejvyšší úrovni. Klidnější rodinný závod s menším počtem
účastníků čeká na ty, kteří si zvolí z několika desítek míst po celé České republice.

Přečtěte si více  Registrujte se zde!

 

Hlavní ceny fair play za rok 2017 patří Bubílkovi,
Medonosovi a Brücknerovi

Pravé hodnoty visí nad všemi medailemi a poháry. Dokázal to třeba cyklista Michal
Bubílek, který během extrémního závodu nezištně pomohl svému soupeři, ač věděl,
že přijde o celkové vítězství. Český klub fair play ho za tento čin ocenil hlavní cenou
za rok 2017. Hlavní cenu za celoživotní postoj pak udělil bývalému tenistovi
a trenérovi Jiřímu Medonosovi a také někdejšímu trenérovi fotbalové reprezentace
Karlu Brücknerovi.

Přečtěte si více  LIVE přenos

 

Český olympijský výbor je ohromen, jak velkou
diskusi rozpoutalo téma nové podoby české
hymny

Český olympijský výbor je ohromen, jak obrovskou diskusi vyvolaly nové verze
české hymny. Cílem jejich vytvoření bylo nastolit toto téma na celonárodní úrovni.
„Věříme, že se o tom bude diskutovat i nadále a ve věcné a odborné rovině,“
prohlásil předseda ČOV Jiří Kejval.

Přečtěte si více  Oficiální web

 

Školáci po celé republice zažili v rámci projektu
Sazka Olympijský víceboj trénink s olympionikem

Nejen hymna, i další naše projekty jedou dál. Podívejte, jakou ladíme olympijskou
atmosféru na školách! Po Velikonocích skončila tour po všech krajích, kde si děti
na 14 školách mohly zatrénovat se známými sportovci. A co školy u vás - také jsou
zapojené do projektu Sazka Olympijský víceboj? Máme v něm už 150 000 aktivních
dětí.

Více o projektu  Fotogalerie

 

Databáze sportovních klubů a akcí
Sportvokoli.cz má nový vzhled a detailnější
vyhledávání

Kam na jaře za sportem? Webový portál Českého olympijského výboru a Sazky
Sportvokoli.cz je již pár týdnů v novém kabátě. Všem návštěvníkům usnadní
vyhledávání sportovní akce či sportovního klubu v nejbližším okolí.

Více o projektu

 

Příprava na Tokio? O české sportovce se postarají
v Kóči

Na olympijské hry v Tokiu se čeští sportovci budou moci připravovat v japonské
prefektuře Kóči. Její zástupci podepsali s Českým olympijským výborem
memorandum o spolupráci. Už loni v této oblasti absolvovali první aklimatizační
kemp rychlostní kanoisté, příští rok plánují velké soustředění například atleti.
Tréninková centra však nabízejí v Kóči podmínky pro téměř všechny letní sporty
zásadní z českého pohledu.

Přečtěte si více  Projekt TOP TEAM

 

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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