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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

druhé vydání Evropských her už klepe na dveře. A nejen tento sportovní svátek nás
čeká v následujících týdnech. Přípravy vrcholí i v Libereckém kraji, kde v polovině
června poměří sportovní síly nejlepší mladí olympionici v rámci Olympiády dětí
a mládeže. V neposlední řadě se sejdeme ve středu 19. června na startu T-Mobile
Olympijského běhu a po celé republice společně oslavíme Olympijský den.

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.

V nominaci na Evropské hry jsou i olympijští
medailisté. Nechybí ani judista Krpálek

Tři olympijští medailisté Lukáš Krpálek, David Kostelecký a Daniel Havel ozdobili
nominaci českého týmu na druhý ročník Evropských her, které se budou
v běloruském Minsku konat od 21. do 30. června. Výprava čítá celkem 120
sportovců. Nominaci na poslední chvíli rozšířili lukostřelec Erik Ebermann,
sportovní gymnastka Dominika Ponížilová a badmintonistka Michaela Fuchsová. K
jedné personální změně došlo i mezi střelci, kde Gabrielu Vognarovou nahradila
Aneta Brabcová.

Přečtěte si více

 

Přípravy vrcholí! Do Olympiády dětí a mládeže s více
než 4000 účastníky zbývají necelé tři týdny

Poslední 3 týdny odpočítáváme do slavnostního zahájení dalšího ročníku
Olympiády dětí a mládeže(ODM). Pořadatelem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019 je Liberecký kraj. Svou účast potvrdilo všech čtrnáct krajů, které vyšlou
celkem 4.133 reprezentantů. Ti se utkají o své první olympijské medaile
v 18 sportech. Vedle tradičních, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít
mladí závodníci nově možnost soutěžit také v judu, sportovním lezení, letním
biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street art.

Přečtěte si více

 

K oslavám Olympijského dne se přihlásilo
už 70 tisíc běžců

Do oslav mezinárodního Olympijského dne se Česká republika zapojí 19. června
běžeckými závody T-Mobile Olympijského běhu. Už tři týdny před jeho konáním
je přihlášeno přes 70 tisíc účastníků. Ambasadoři projektu se jsou biatlonistka
Markéta Davidová a vodní slalomář Jiří Prskavec.

Přečtěte si více

 

Koncert, kniha i výstava připomenou 120 let Českého
olympijského výboru

V sobotu 18. května to bylo přesně 120 let od založení Českého olympijského
výboru. Na olympijských hrách se od té doby představilo 2764 českých
a československých sportovců, kteří získali celkem 263 medailí. „Olympismus ale
znamená víc, nejsou to jen výsledky. ČOV byl založen 19 let před vznikem
samostatné republiky a výrazně napomohl národnímu sebeuvědomění. Sportovci
byli a jsou lidé, kteří vždy skvěle propagovali naši zemi v zahraničí,“ říká Jiří Kejval,
předseda ČOV. Výročí připomene řada aktivit.

Přečtěte si více

 

Předseda ČOV Jiří Kejval se bude podílet
na směřování marketingu MOV

Dvě významné role v marketingu Mezinárodního olympijského výboru bude nově
zastávat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Prezident MOV
Thomas Bach jej jmenoval šéfem marketingové komise. Zároveň se Jiří Kejval stane
předsedou představenstva společnosti IOC Television and Marketing Services,
která je zodpovědná za rozvoj a realizaci marketingové strategie MOV nebo
vysílacích práv z olympijských her. Místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy
Roman Kumpošt se bude i nadále podílet na směřování komunikace MOV jako člen
příslušné komise.

Přečtěte si více

 

Na trenérské konferenci Mosty hovořili experti ze
zahraničí i úspěšné sportovkyně

Už pojedenácté uspořádala Česká trenérská akademie konferenci s názvem Mosty,
na níž se tři stovky účastníků vzdělávaly v oblastech řízení týmu, kreativity
i sebevědomí. Mezi hosty v Centru pohybové medicíny znovu nechyběla velká
trenérská fotbalová jména jako Jaroslav Šilhavý, Pavel Horváth, Dušan Uhrin
mladší, Jiří Kotrba, basketbalista Jiří Welsch nebo hokejista Libor Procházka.

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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