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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

návrat úspěšné české výpravy z Olympijských her mládeže v argentinském Buenos
Aires nebo odhalení manuálu Českého olympijského výboru, který má pomoci
ostatním zemím organizovat Olympijské festivaly. To je jen krátký výběr
z olympijských novinek, které se udály v posledních týdnech.

Čím dalším 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.

Medaile už jsou doma. Sportovci se vrátili
z Olympijských her mládeže v Buenos Aires

Úspěšná česká výprava se vrátila z Olympijských her mládeže (YOG)
v argentinském Buenos Aires, kde vybojovala rekordních třináct cenných kovů.
Na letiště do pražských Kbel dopravil sportovce vládní speciál.

Přečtěte si více  Více o YOG 2018

 

Český olympijský výbor představil světu manuál
k organizaci Olympijských festivalů

Manuál, který má pomoci ostatním zemím organizovat Olympijské festivaly,
představil Český olympijský výbor. Webová příručka má osm kapitol a sdružuje
zkušenosti z různých zemí, kde se sportovní parky/festivaly v době olympijských
her konaly v různých podobách. Konference se v pražském hotelu Angelo
zúčastnilo takřka 100 delegátů ze třinácti zemí světa.

Přečtěte si více  WEB

 

Video: Konference Sport na hraně

Posílením rovných příležitostí ve sportu, aspekty přílišného tlaku na výkon
u sportujících dětí, jeho psychologickými i zdravotními následky, komunikací
mezi vrcholovými sportovci a trenéry a podporou vzdělávacích programů
se zabývala konference „Sport na hraně? aneb tlak na výkon (nejen) ve vrcholovém
sportu“, kterou uspořádal Český olympijský výbor za podpory Senátu Parlamentu
České republiky.

Přečtěte si více  Záznam

 

Šupčík i Ledecká! Anketa Největší momenty českého
sportu má své vítěze

Od prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka
po dvojnásobnou šampionku z Pchjongčchangu Ester Ledeckou - nejvýznamnější
momenty jednotlivých dekád historie československého a českého sportu byly
vyhlášeny na galavečeru ve Foru Karlín. 

Přečtěte si více

 

Pro kajakáře Dostála přichystali v Japonsku
na tréninkový kemp prodlouženou postel

Podruhé se letos na podzim vydala výprava českých rychlostních kanoistů
na tréninkový kemp v japonské prefektuře Kóči, kde bude v červenci 2020 probíhat
také závěrečná příprava před olympijskými hrami v Tokiu. Tréninkové podmínky
i místní vřelost vyzkoušel letos kajakář Josef Dostál, pro kterého už japonští
organizátoři přichystali prodlouženou postel.

Přečtěte si více

 

Studium sportovní diplomacie při ČOV má za sebou
úspěšný první ročník

Šestnáct adeptů úspěšně ukončilo první ročník studia sportovní diplomacie
při Českém olympijském výboru. Nový projekt má za cíl připravit manažery
na dráhu funkcionáře i směrem do zahraničí. Absolventský diplom dostala
například rychlostní kanoistka Jana Ježová, do nového roku studia se přihlásili
mimo jiné úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek, někdejší sjezdařka Klára
Křížová a basketbalistka Ilona Burgrová.

Přečtěte si více

 

Evropský týden sportu: Najděte si 30 minut
denně

Najít si čas sportovat – to bylo motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne
sportu, který odstartoval v neděli 23. září. V České republice se stále zvyšuje
negativní trend klesající pohybové aktivity. Nové statistiky navíc ukazují,
že i přes finanční a geografickou dostupnost sportovišť v okolí bydliště si lidé
neumějí najít na pohybové aktivity čas.

Přečtěte si více  O projektu

 

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, projektům a jednotlivým klubům či komisím Českého olympijského
výboru.

Přečtěte si více

 

Sledujte nás na sociálních sítích:

Všichni jsme jeden tým! #CZECHTEAM

 

 
Informace o zpracování osobních údajů

Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“),
bude zpracovávat Váš e-mail v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a
zákonem, a to zejména pro účely rozesílání Olympijského zpravodaje – Newsletteru
(„newsletter“). Bez poskytnutí uvedeného osobního údaje pro výše uvedené účely představující
obsah smluvního vztahu mezi Vámi a ČOV a oprávněné zájmy ČOV není rozesílání newsletteru
možné. ČOV bude zpracovávat Váš e-mail do okamžiku vyjádření nesouhlasu s jeho
zpracováváním. Ten lze vyjádřit odhlášením se z odběru newsleteru zde. Váš e-mail bude
zpřístupněn pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČOV a bude
zpracováván jak manuálně, tak automatizovaně.

Odebíráním newsletteru prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech,
zejm. o právu (i) na přístup k osobnímu údaji, (ii) na opravu či doplnění nepřesného nebo
nepravdivého osobního údaje, (iii) na výmaz osobního údaje, není-li již osobní údaj potřebný pro
účely, pro které byl shromážděn či jinak zpracován, anebo zjistí-li se, že byl zpracováván
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobního údaje ve zvláštních případech, (v) na
přenositelnost osobního údaje a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování
osobního údaje ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování,
jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné
vymáhání právních nároků a (viii) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě
jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail press@olympic.cz.

Odhlásit se z odběru novinek
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