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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

ve středu 20. června v jeden okamžik a na různých místech po celém Česku oslavilo
téměř 75 000 běžců Olympijský den. Sportovalo se na více než 300 školách a 80
odpoledních závodech.

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
příštího dílu se můžete aktivně zapojit i Vy, příspěvky do rubriky ‚‚Novinky ze
sportovních organizací‘‘ posílejte na adresu press@olympic.cz.

75 tisíc běžců. Česko oslavilo mezinárodní
Olympijský den

Skoro 75 000 běžců se 20. června zapojilo do T-Mobile Olympijského běhu, aby
pohybem oslavilo Olympijský den po celé České republice. Sportovalo se na více
než 300 školách a při dalších 80 odpoledních závodech. Ty v jeden moment
odstartoval olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda prostřednictvím
živého vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Na konto České Olympijské nadace
se vybralo díky startovnému přes 250 000 Kč. Běžci stále ještě mohou nadaci
podpořit díky aplikaci EPP - Pomáhej pohybem.

Přečtěte si více  VIDEO  FOTO

 

Za zdolání nejtěžší cesty světa obdržel lezec Adam
Ondra Cenu Stanislava Gutha-Jarkovského

V norském Flatangeru vylezl loni v září nejtěžší cestu světa, čímž zavedl nový
stupeň obtížnosti 9c. Právě tento úspěch Adama Ondry ocenili sami sportovci jako
ten nejhodnotnější za rok 2017 a jednomu z nejslavnějších lezců udělili cenu
Stanislava Gutha-Jarkovského.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Streamované zápasy z Ostrava Beach Open
sledovalo na FB Českého olympijského týmu
téměř 70 tisíc fanoušků

Český olympijský tým má za sebou historický milník ve své komunikaci. V Ostravě
při World Tour v plážovém volejbale poprvé produkoval a na svém Facebooku
vysílal živý přenos ze sportovního utkání. Z Ostravy nabídl ve čtvrtek 21. června
v televizní kvalitě – a to včetně studia a zápasového komentáře – celkem pět zápasů
s českou účastí.

Přečtěte si více  LIVE přenos

 

Semináře pro neolympijské sporty se zúčastnilo
42 zástupců ze 33 sportovních svazů

Komise neolympijských sportů ČOV pod vedením místopředsedy ČOV Filipa
Šumana uspořádala 12. června v Centru pohybové medicíny v Praze seminář
pro neolympijské svazy (ČKSOI). Zúčastnilo se ho 42 zástupců ze 33 sportovních
svazů.

Přečtěte si více

 

Opona se otevřela. Celkem 35 škol ze Sazka
Olympijského víceboje si rozdělilo milion korun

V pražském divadle Metro převzali zástupci 35 škol odměny za aktivitu v projektu
Sazka Olympijský víceboj. Při komorním setkání doplněném divadelními
vystoupeními si rozdělili jeden milion korun. „V letošním ročníku jsme rozdělili
poukazy v hodnotě deset, dvacet, čtyřicet a šedesát tisíc korun,“ říká Barbora
Žehanová, tisková mluvčí ČOV. „Podmínky pro losování hlavní ceny splnilo celkem
572 zapojených škol, které pod dohledem notářky vylosovala ambasadorka
projektu, basketbalistka Ilona Burgrová.“

Přečtěte si více

 

Evropský týden sportu: Češi nesportují, nemají čas
a motivaci

Již za necelé čtyři měsíce proběhne další ročník Evropského týdne sportu.
Letošním cílem je veřejnosti ukázat, proč je důležité najít si čas na pravidelný
pohyb. Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2018 pořádá
sportovní akci pro širokou veřejnost nebo nábor do sportovního klubu.
Dlouhodobou iniciativu Evropské komise doplní již podruhé také vyhlášení
BeActive Awards.

Přečtěte si více  O projektu

 

Hvězdy světové atletiky zamíří do Česka. U toho
nesmíte chybět

Ostrava zažije začátkem září atletický svátek. V rámci Kontinentálního poháru, který
je nejprestižnější týmovou soutěži na světě, se tam sjedou ty největší atletické
hvězdy. Chcete být u toho? Vstupenky jsou stále k mání.

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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