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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

ve čtvrtek 30. srpna, na den přesně, kdy fenomenální gymnastka Věra Čáslavská
odešla do sportovního nebe, se v pořadí pátou laureátkou Ceny Věry Čáslavské
udělované za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí stala lyžařka
Šárka Strachová.

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.

Cenu Věry Čáslavské získala lyžařka Šárka
Strachová

Mistryně světa a bronzová olympijská medailistka ve slalomu Šárka Strachová
je pátou laureátkou Ceny Věry Čáslavské, kterou uděluje Český olympijský výbor
za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Skleněnou trofej z dílny
firmy Lasvit předali lyžařce v sídle ČOV jeho předseda Jiří Kejval a předsedkyně
Komise rovných příležitostí ve sportu Naďa Knorre.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Finišuje projekt o největších momentech českého
sportu. Zapojte se i vy

První olympijská medaile pro Československo zásluhou Bedřicha Šupčíka ve šplhu,
nebo třeba premiérový cenný kov hokejistů na olympiádě v Antverpách 1920?
Hlasováním o největším úspěchu první dekády československé historie odstartoval
na začátku července projekt o mimořádných momentech českého sportu.
V přehledu dekád nechyběli ani olympijské triumfy fenomenálního běžce Emila
Zátopka či zlato hokejového týmu v Naganu.

Přečtěte si více  WEB

 

Děti a sport: Vliv rodiny je pro vyšší pohybovou
zdatnost zásadní

Překážkou ke sportování dětí mohou být chybějící rodinné vzory, ekonomické
faktory a nutnost děti do sportovních kroužků dovážet. Takové závěry přinesla
analýza výsledků 96 tisíc školáků, kteří se ve školním roce 2017/2018 zapojili
do Sazka Olympijského víceboje. Unikátní data ze společného projektu Sazky
a Českého olympijského výboru doplnil nově sociologický výzkum na téma
„Sportovní a pohybové aktivity“ s 2000 žáky druhého stupně základních škol z celé
ČR.

Přečtěte si více  Analýza

 

Základní škola z Kroměříže znovu ovládla
republikové finále. Zúčastnilo se ho přes 600 dětí

Základní škola Oskol Kroměříž triumfovala počtvrté za sebou na republikovém
finále Odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje. Dvoudenní závody
ve sportovní všestrannosti se konaly 6. a 7. září v Brně na atletickém stadionu
pod Palackého vrchem. Do finále se zapojilo více než 600 žáků ze 187 škol po celé
republice. 

Přečtěte si více  Fotogalerie

 

Letní olympiáda dětí a mládeže odhalila
své logo. Příští rok bude mladé sportovce hostit
Liberecký kraj

Liberecký kraj spolu s Českým olympijským výborem (ČOV) a Českou olympijskou
a.s. slavnostně podepsal Smlouvu o pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže 2019, které se budou konat v Libereckém kraji od 23. do 27. června 2019.
Zároveň bylo představeno logo Her, jehož autorem je žák liberecké střední školy.
Kmotry loga a současně prvními patrony dětské olympiády se stali reprezentanti
České republiky volejbalistka Michaela Nečasová a lyžař Petr Knop.

Přečtěte si více

 

Velká setkání! Česká olympijská nadace plnila dětské
sny na Lipně

Všechno je možné, pokud tomu skutečně uvěříte. Důkazem je i srpnový kemp
České olympijské nadace, který naplnil mnoho dětských snů. „A rodiče měli víkend,
kde si mohli bezstarostně užívat se svými dětmi a dopřát jim běžně nedostupné
věci, sporty a zábavu,“ říká Martina Voříšková, šéfka ČON. Kemp, který probíhal
v rámci akce Sportfest Lipno, financoval Mezinárodní olympijský výbor z grantu
na Olympijské hry mládeže (YOG).

Přečtěte si více

 

Strabag motivuje zaměstnance k pohybu a může
získat evropskou cenu

Rok po uzavření partnerství s Českým olympijským výborem má společnost
Strabag možnost získat celoevropské ocenění za proaktivní přístup ke zdravému
životnímu stylu. Její interní program, kterým motivují své zaměstnance
k pohybovým aktivitám a zájmu o jejich zdraví, byl nominovaný na #BeActive
awards. Ocenění uděluje druhým rokem Evropská komise a navazuje tak
na podporu pohybové aktivity v rámci Evropského týdne sportu, který letos
proběhne od 23. do 30. září 2018.

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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