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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

slavnostním ceremoniálem skončil v pátek 15. února Evropský olympijský festival
mládeže v Sarajevu. Češi na něm vybojovali dvě medaile: zlato z hokejového turnaje
a bronz ze slopestylu zásluhou Marie Kreisingerové. V Sarajevu reprezentovalo
Českou republiku 53 sportovců v osmi sportech.

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.

 

Medaile jsou doma. Sportovci se vrátili
z mládežnické olympiády

Zlato hokejového týmu a bronz snowboardistky Marie Kreisingerové. S dvěma
cennými kovy se v sobotu odpoledne vrátila česká výprava mladých olympioniků
z Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF). V Sarajevu reprezentovalo
Českou republiku 53 sportovců v osmi sportech.

Přečtěte si více  WEB EYOF

 

Auto pro sport. To je mobilita pro všechny sportovní
organizace

Cestování novým a prostorným vozem pro všechny na soutěže, závody, turnaje,
ale i soustředění či tréninky. Český olympijský výbor připravil pro sportovní
subjekty ve spolupráci se svým partnerem možnost pronájmu devítimístné dodávky
na operativní leasing za unikátních podmínek. Cílem je pomoct svazům, jednotám,
oddílům, klubům, ale i spolkům na nejnižší úrovni v mobilitě svých členů. Program
nese oficiální název Proace ProSport, více informací naleznete na webu
www.autoprosport.cz.

Přečtěte si více

 

Trenérem roku 2018 je Tomáš Bank,
v kolektivech vyhrál kouč basketbalistů Ronen
Ginzburg

Po 25 měsících trénování dovedl Tomáš Bank Ester Ledeckou ke zlaté olympijské
medaili a získal za to ocenění Trenér roku 2018. V kolektivních sportech zvolila
trenérská akademie Českého olympijského výboru Izraelce Ronena Ginzburga,
pod jehož vedením se kvalifikovala mužská basketbalová reprezentace
na mistrovství světa. Na večeru UNIQA Trenér roku 2018 vstoupilo do síně slávy
13 osobností a hokejista Tomáš Plekanec předal cenu pro Trenéra objevitele
Miroslavu Machovi, který ho vedl v žácích.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Olympijský den letos oslavíme 19. června. T-Mobile
Olympijský běh již spustil registrace

T-Mobile Olympijský běh, podle ocenění Českého atletického svazu nejlepší
běžecká akce loňského roku, spustil registrace na www.olympijskybeh.cz. Akce se
uskuteční ve středu 19. června 2019, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně
80 tisíc běžců na 80 místech po celé České republice Olympijský den.

Přečtěte si více  Registrujte se!

 

Fotbalový trenér Brückner převzal ocenění
Evropského hnutí fair play

Cenu Evropského hnutí fair play pro osobnost, která během svého působení
zanechala svým příkladem výraznou stopu v oblasti fair play ve sportu i mimo něj,
získal fotbalový trenér Karel Brückner. Trofej s názvem „Spirit of Fair Play“ převzal
v krásných prostorách olomoucké radnice u  příležitosti vyhlášení nejlepších
sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za loňský rok.

Přečtěte si více

 

Téměř 60 milionů EUR nabízí program
Erasmus + Sport. ČOV učí, jak je získat

Český horolezecký svaz a Český svaz pozemního hokeje v loňském roce, díky
pomoci Českého olympijskému výboru (ČOV), získaly peníze z programu
Erasmus + Sport. Letos zástupci těchto svazů předávali své zkušenosti
na workshopu, který proběl v pátek 1. února v prostorách ČOV.

Přečtěte si více

 

Do pořádání letní ODM se zapojí města Liberec,
Jablonec nad Nisou, Bedřichov a šest hlavních
partnerů

Liberecký kraj bude od 23. do 28. června letošního roku pořádat Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání,
volejbal či fotbal, budou mít mladí závodníci možnost soutěžit také v letním biatlonu
nebo v umělecké disciplíně – street art. Souběžně s letní Olympiádou dětí a mládeže
(ODM) se budou konat také Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků.
Slavnostní zahájení obou akcí, na které je zvána i veřejnost, se uskuteční 23. června
v liberecké Home Credit Areně.

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

 

 
Informace o zpracování osobních údajů

Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“), zpracovává Váš e-mail
v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem, a to za účelem rozesílání Olympijského
zpravodaje – Newsletteru („newsletter“). Bez poskytnutí uvedeného osobního údaje pro výše uvedený účel
představující oprávněný zájem ČOV není rozesílání newsletteru možné. ČOV bude zpracovávat Váš e-mail do
okamžiku Vašeho odhlášení se z odběru newsletteru, které lze provést dle instrukcí níže. Váš e-mail bude zpřístupněn
pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČOV a bude zpracováván jak manuálně, tak
automatizovaně.

ČOV Vás informuje o Vašich 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 podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se chcete
odhlásit z odběru informace, napište e-mail s předmětem “Odhlásit” na press@olympic.cz. V případě jakýchkoliv
dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na tentýž e-mail.
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