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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

také v předvánočním čase jsme pro Vás přichystali olympijské novinky, které
se udály v posledních týdnech. Český olympijský výbor připravil například kreslené
minipořady, které oslavují pohyb i úspěchy českých sportovců, Olympijské festivaly
zase patřily mezi témata zasedání ANOV. Česká olympijská nadace pak slavila
6. narozeniny a díky stromu splněných přání rozeslala dětem 58 vánočních dárků.

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.

Přejeme Vám tu pravou vánoční pohodu a do roku 2019 pevné zdraví a mnoho
sportovních i životních úspěchů.

 

Česká olympijská nadace oslavila šesté narozeniny!
Rozdělila přes 13 milionů korun

Prvotní nesmělost zahnali tancem. Děti, které dlouhodobě podporuje Česká
olympijská nadace (ČON), roztančil David Svoboda, olympijský šampion
v moderním pětiboji, patron nadace a finalista taneční soutěže Star Dance.
Společně tak 12. prosince oslavili šesté narozeniny nadace. „Jsem strašně rád,
že můžu coby patron podporovat děti na jejich cestě za sportovními sny a plnit
jim různá přání. Děkujeme za všechny finanční dary, díky kterým se toto může
uskutečnit,“ říká Svoboda, který sám věnoval nadaci 100 tisíc korun.

Přečtěte si více

 

Cenu Mezinárodního olympijského výboru
převzal ombudsman ČOV Alexander Károlyi

Za dlouholetou činnost ve sportu a oblasti humanity obdržel cenu Mezinárodního
olympijského výboru Alexander Károlyi. Ombudsmanovi Českého olympijského
výboru předal prestižní ocenění předseda ČOV Jiří Kejval. Cena MOV nese pro rok
2018 nese ocenění název „Olympism in Action“ a uděluje se za výjimečný přínos
v oblasti sportu a olympijského hnutí.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Druhá edice Top Campu pro vrcholové české
sportovce přilákala třicítku nadějí pro Tokio 2020

Osm olympijských medailistů a jedenáct držitelů cenných kovů z mistrovství světa
se zúčastnilo od soboty do pondělí Top Campu v karlovarském hotelu Imperial.
Setkání špičkových českých sportovců navázalo na premiérový Top Camp loni
v květnu, kterého se zúčastnili budoucí medailisté z OH v Pchjongčchangu a další
reprezentanti, tentokrát se v lázeňském hotelu potkala třicítka sportovců, jež
by měla tvořit osu Českého olympijského týmu pro olympijské hry v Tokiu.

Přečtěte si více  VIDEO

Ilustrátorka a návrhářka se zkušeností
z Japonska navrhne nástupovou kolekci pro OH
v Tokiu, kterou ozdobí modrotisk

Má vztah ke sportu, k českým a moravským tradicím i japonské kultuře. Proto právě
módní návrhářka a ilustrátorka Zuzana Osako připravuje ve spolupráci s firmou
Alpine Pro, která je oficiálním partnerem Českého olympijského týmu, návrhy
nástupové kolekce pro olympijské hry v Tokiu 2020. Nástupová kolekce
pro slavnostní ceremoniály her bude obsahovat i prvky zdobené modrotiskem,
který je tradiční v Česku i Japonsku a je nově zapsán v seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Přečtěte si více

 

Konference Mosty: Trenéři se inspirovali v řízení
týmů

Řízení velkých týmů, výchova mladých fotbalistů na hřišti i mimo něj, týmová
kultura nejen v basketbale i cesty, jak se ze sebe jako trenér dostat to nejlepší.
To byla témata, která si vyslechly tři stovky účastníků trenérské konference Mosty,
již podesáté uspořádala Česká trenérská akademie (Trenéři ČOV). Mezi hosty
v Centru pohybové medicíny nechyběly velké trenérské osobnosti a úspěšní
sportovci včetně basketbalisty Jiřího Welsche, fotbalistů Pavla Horvátha, Radka
Bejbla, Jana Suchopárka či Luboše Kozla nebo hokejistů Václava Prospala a Petra
Břízy. 

Přečtěte si více  VIDEO

 

Darujte k Vánocům startovné na T-Mobile
Olympijský běh 2019

Ještě nevíte, co pořídíte vašim blízkým pod stromeček? Darujte jim startovné na T-
Mobile Olympijský běh. Stačí si vybrat typ dárkového poukazu, vyplnit vaše
kontaktní údaje, zaplatit částku a dárek máte vyřešený. Poukaz jen vytiskněte
a schovejte pod stromeček. Více informací o tom, jak a kde si objednat dárkový
poukaz, najdete ZDE.

Přečtěte si více

 

Unikátního setkání olympioniků po 50 letech
se zúčastnilo 13 žijících medailistů i zlatý střelec
Jan Kůrka

Třináct žijících medailistů a celkem 62 pamětníků her se sešlo v kinosále České
televize v Praze, aby zavzpomínali na olympijské hry z roku 1968 v Grenoblu
a Mexiku. Unikátního setkání se zúčastnil také jediný žijící zlatý medailista Jan
Kůrka. V Mexiku tehdejší výprava získala 13  edailí, z toho sedm zlatých, v Grenoblu
čtyři cenné kovy včetně té nejcennější skokana na lyžích Jiřího Rašky. 

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, 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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