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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

do Prahy na konferenci Mosty 2018 zavítaly osobnosti zámořského sportu i nejlepší
český házenkář. Co dalšího se událo v posledních týdnech, čím se zabýval Český
olympijský výbor 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.

Na konferenci MOSTY se o své zkušenosti
podělil i ředitel hráčského rozvoje v Chicago
Blackhawks

Každodenní práce s talenty, budování pevné sportovní organizace či výživa
ve vrcholovém sportu. Taková byla témata již deváté mezinárodní konference
s názvem Mosty, kterou pořádá trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních
trenérů Českého olympijského výboru. Jejími hosty byli například ředitel hráčského
rozvoje Chicago Blackhawks v NHL Barry Smith nebo generální manažer týmu NBA
Rich Cho.

Přečtěte si více  LIVE přenos

 

Oslavte Olympijský den a zaběhněte si T-Mobile
Olympijský běh

Středa 20. června. To je den, kdy se Česká republika zapojí do celosvětových oslav
Olympijského dne. Přes 80 tisíc běžců, malých i dospělých, společně vyběhne
přesně v jeden okamžik na více než 80 místech po celé České republice, a to díky
největší tuzemské běžecké akci T-Mobile Olympijský běh. Přidejte se k nám a
zaběhněte si v tento den i vy. Svůj závod si můžete vybrat na
www.olympijskybeh.cz. Pokud se nebudete moci zúčastnit žádného z oficiálních
závodů, zaběhněte si individuální výzvu s aplikací EPP – Pomáhej pohybem.
Registrace probíhají pouze on-line, a to jen do 11. června.

Registrujte se zde

 

Plénum ČOV hodnotilo vystoupení českých
sportovců na ZOH 2018 a volilo ombudsmana
pro další období

Staronovým ombudsmanem Českého olympijského výboru se stal Alexander
Károlyi. Uznávaný sportovní advokát svou funkci vykonával již od roku 2012,
Plénum ČOV ho na zasedání v prostorách České národní banky v Praze
jednomyslně zvolilo na další šestileté období s platností od listopadu 2018. Na
Plénu se hodnotilo také vystoupení českých sportovců na únorových olympijských
hrách v Pchjongčchangu a schvalovaly rozpočty.

Přečtěte si více

 

Olympionici převzali ocenění za medaile i účastnické
odznaky

Krásné prostory Nosticova paláce na Maltézském náměstí v Praze se naplnily
olympioniky a členy realizačních týmů z letošních zimních olympijských her
v Pchjongčchangu. Sportovce, včetně medailistek z Pchjongčchangu Martiny
Sáblíkové a Evy Samkové, ocenili premiér v demisi Andrej Babiš, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička
a Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Přečtěte si více

 

Kalendář sportovních akcí je tu pro vás. Vyrazte
aktivně za sportem

Kam vyrazit o prázdninách za sportem? Co takhle přihlásit se na běžecké závody,
koloběh, vodácký maraton nebo zdolat jiné zajímavé sportovní výzvy? Webový
portál Českého olympijského výboru a Sazky Sportvokoli.cz je již pár týdnů
v novém kabátě a všem návštěvníkům nabízí i kalendář sportovní akcí, ve kterém
získáte informace o sportovních událostech v nejbližším okolí.

O projektu  Kalendář akcí

 

Sazka Olympijský víceboj rozjel krajská
kola Odznaku všestranosti

Už je to taková čáslavská tradice. Na atletickém stadionu Vodranty znovu jako první
v řadě odstartovala série krajských kol Odznaku Všestrannosti, který je už třetím
rokem součástí projektu Sazka Olympijský víceboj. Do republikového finále, kterým
celý Odznak Všestrannosti vyvrcholí, přímo postupují z každého kola dvě nejlepší
školní družstva. Finále se uskuteční od 6. a 7. září v Brně a zároveň zahájí čtvrtý
ročník Evropského týdne sportu.

Přečtěte si více  Rozpis závodů

 

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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