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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

kilometry lešení obepínající rostoucí budovy budoucí olympijské vesnice v Tokiu,
první česká olympijská nominace nebo slavnostní předání cen fair play. 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.

Olympijská vesnice v Tokiu roste, Češi už mají
vyhlédnuté místo pro výpravu i první nominaci

Kilometry lešení obepínají rostoucí budovy budoucí olympijské vesnice v Tokiu.
„Vypadá to, že Japonci jedou podle časového plánu. My už máme vybranou
budovu, kterou bychom si přáli. Snažili jsme se jednat s organizačním výborem
a s naším koordinátorem a vysvětlili jsme jim, kde bychom chtěli být,“ řekl šéf mise
Martin Doktor.

Přečtěte si více

 

Hlavní ceny fair play za rok 2018 patří Panenkovi
i zachráncům života

Jeho legendární dloubáček mají ve svém repertoáru světová esa, třeba i hvězdný
Messi. „Jsem rád, že tahle má myšlenka pořád žije,“ říká fotbalová legenda Antonín
Panenka. Právě jemu udělil Český klub fair play hlavní cenu za celoživotní postoj.
„Vždycky jsem se snažil hlavně pobavit diváky, povznést fotbal trochu výš. Beru
tohle ocenění tak, že se mi to snad i povedlo,“ doplňuje.

Přečtěte si více

 

Trenérka, cvičitelka roku 2018: Ocenění převzala
trenérka veslařských šampionek i cvičitelka
s kariérou dlouhou 68 let

Trenérky a cvičitelky napříč mnoha sportovními odvětvími převzaly ocenění
na slavnostním ceremoniálu Trenérka, cvičitelka roku 2018. Více než třicítka žen
byla oceněna ve třech v kategoriích – profesionální trenérka, objev roku
a dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky.

Přečtěte si více

 

Olympijský den oslavíme T-Mobile Olympijským
během 19. června

Věděli jste, že mezinárodní Olympijský den se slaví po celém světě už od roku
1948? Jeho cílem bylo a stále je oslavit olympijské hodnoty a sportovní hnutí jako
takové, a to jakýmkoliv pohybem. Kromě toho také připomíná založení
Mezinárodního olympijského výboru. K více než 5 milionům lidí ze 150 zemí se
připojuje i Česká republika, a to běžeckými závody T-Mobile Olympijského běhu.
Akce se za účastni olympioniků koná ve středu 19. června přesně v 18:00 na 81
místech po celé zemi. Být u toho může každý, stačí se přihlásit na
www.olympijskybeh.cz do 12. června.

Přečtěte si více

 

Školáci se při setkání s olympioniky učí pomáhat
lidem s handicapem

Co obnáší provést slalomovou dráhou kamaráda, který nevidí? Jak je možné díky
spolupráci zvládnout překážky, i když má člověk nějaký handicap? Co znamenají
respekt a fair play? To vše teď poznávají děti při Olympijských trénincích, které jsou
odměnou pro školy zapojené do projektu Sazka Olympijský víceboj. Vedle návštěvy
olympioniků a úspěšných sportovců totiž program tréninku doplňují také zábavné
pohybové hry, které dětem zároveň představují olympijské hodnoty v běžných
životních situacích.

Přečtěte si více

 

Program Sportovní diplomacie rozvíjí spolupráce s
prestižní univerzitou

Český olympijský výbor uzavřel memorandum o spolupráci s Ruskou mezinárodní
olympijskou univerzitou RIOU. Dohoda s prestižní institucí zabývající se sportovním
managementem, která je v olympijském hnutí velmi respektovaná, přinese další
rozvoj projektu Sportovní diplomacie. Spolupráce zahrnuje výměnné pobyty
studentů i přednášejících nebo sdílení osvědčených postupů.

Přečtěte si více

 

Sympozium sportovní medicíny ozdobila
rekordní účast

Tři stovky lékařů, fyzioterapeutů, masérů a odborníků z oblasti sportu se zúčastnily
sedmého ročníku Sympozia sportovní medicíny, které nabídlo na pět desítek
přednášek napříč mnoha obory. „Myslím, že za poslední tři nebo čtyři ročníky jsme
měli nejkvalitnější program. Letošní ročník Sympozia sportovní medicíny hodnotím
velmi kladně i vzhledem k nejvyššímu počtu registrovaných účastníků,“ řekl Jiří
Neumann, šéflékař Českého olympijského týmu a jeden z hlavních organizátorů
akce.

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“),
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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