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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

do startu olympijských her v Tokiu 2020 zbývá rok. Organizátoři představili design
medailí vyrobených z recyklovaných materiálů, prezident Mezinárodního
olympijského výboru Thomas Bach vyzval národní olympijské výbory k účasti na
hrách a proběhla další inspekce jednotlivých sportovišť. A české přípravy na hry
běží na plné obrátky na všech frontách.

Medaile pro OH v Tokiu jsou odhaleny!

Olympic Games Tokyo 2020 Medals
Přehrát po… Sdílet

Přesně rok před startem olympiády v Tokiu představili pořadatelé kompletní
medailovou kolekci. Zlaté a stříbrné medaile jsou nejtěžší v historii letních her, váží
přes půl kilogramu. Na výrobu cenných kovů byly použity recyklované kovy z
mobilních telefonů a další elektroniky.

VIDEO

Rok do olympijských her v Tokiu! Češi
se chystají na vedro i nejlidnatější město

„Bude vedro, na to se připravujeme intenzivně,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého
olympijského výboru. „Ale jde hlavně o to, že každý člen našeho týmu, který do
Tokia pojede, musí udělat maximum, abychom sportovcům vytvořili co nejlepší
podmínky. Na olympiádu v Tokiu se připravujeme už dva a půl roku právě proto, že
Japonsko je poměrně hodně specifické.“

Přečtěte si více  VIDEO

 

Všudypřítomný high-tech i lesy a rýžová pole. Čeští
sportovci testují olympijská sportoviště

Atleti, akvabely, judisti nebo třeba plavci. Čeští sportovci se už letos postupně
vydávají do země vycházejícího slunce, aby při nejrůznějších sportovních kláních či
soustředěních otestovali budoucí olympijská sportoviště v japonském Tokiu –
dějišti olympijských her 2020. „Přeju opravdu maximálnímu počtu sportovců, aby
se tam kvalifikovali, protože to bude nezapomenutelný zážitek. Troufám si říct, že by
to mohla být nejlepší olympiáda vůbec,“ myslí si akvabela Alžběta Dufková, která se
v Japonsku zúčastnila Světového poháru.

Přečtěte si více

 

Evropské hry 2019: Třináct medailí, skvělá
atmosféra v týmu i motivace pro Tokio

Třináct medailí přivezli čeští sportovci z Evropských her v Minsku. S poslední částí
výpravy se do Prahy vrátili stříbrná gymnastka Aneta Holasová, bronzová cyklistka
Jarmila Machačová a také zlatý medailista Tomáš Bábek. Vítěz kilometru s pevným
startem byl českým vlajkonošem na slavnostním zakončení druhých Evropských
her.

Přečtěte si více

 

S klapkami na očích jako kůň! Oberndorfer přemohl
nervozitu a v Baku bral stříbro

Dobře věděl, že osmá dráha favoritům na medaile nepatří. Přesto kdesi v koutku své
duše cítil šanci. A možná právě tahle myšlenka mu ve svolávací místnosti sevřela
žaludek. „Byl jsem opravdu hodně nervózní, málem jsem se pozvracel,“ přiznal
Tomáš Oberndorfer, stříbrný mladík v závodu na 110 metrů překážek na Evropském
olympijském festivalu mládeže (EYOF) v Baku. „Pak jsem to ale nějak vydýchal,
uklidnil se a už to bylo v pohodě.“

Přečtěte si více

 

Olympijský den oslavil rekordní počet běžců! T-
Mobile Olympijský běh je propojil napříč
republikou

Dobrá nálada jako hlavní motor, který propojil tisíce běžců napříč Českou
republikou, aby během oslavily Olympijský den. A po jejich boku stáli i ambasadoři
letošního T-Mobile Olympijského běhu: biatlonistka Markéta Davidová a kajakář Jiří
Prskavec. „Chtěla jsem si to hlavně užít, ale nakonec jsem běžela rychleji, než jsem
původně plánovala,“ smála Davidová, která zvolila pětikilometrovou trať a běžela ji
v pražské Stromovce.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Letos v Liberci, za rok v Tokiu. Jak se o olympijské
medaile bojuje u stropu

„Makeej! Pojď,“ burácí diváci v hale Technické univerzity. Zatímco na sportovištích
obvykle zhlížejí z tribun dolů na plochu, tady drží hlavy ostře zakloněné a oči upínají
ke stropu. Skoro až u něj, na poslední třetině sedmnáctimetrové horolezecké stěny,
právě bojuje první z šestnácti finalistů ve sportovním lezení na Olympiádě dětí a
mládeže Eliška Suchá.

Přečtěte si více

 

Nemůžeš? Přidej! Vyšla publikace ke 120 letům
Českého olympijského výboru

Olympijský vítěz z Nagana, brankář Dominik Hašek a dvojnásobný mistr světa ve
skikrosu Tomáš Kraus pokřtili výpravnou publikaci Nemůžeš? Přidej!, která
popisuje příběh českého olympismu v souvislostech: založení ČOV před 120 lety,
sportovní vývoj za první republiky i olympijské příběhy za dob protektorátu,
komunismu i po Sametové revoluci a po osamostatnění ČR. Kniha obsahuje dosud
nepublikované fotografie i fakta.

Přečtěte si více

 

Další splněný sen. Kajakářka Eliška si zatrénovala s
Josefem Dostálem

Česká olympijská nadace dlouhodobě plní dětské sny. V rámci akce Vánoční strom
splněných přání umožnila mladé kajakářce Elišce potkat se s olympijským
medailistou a mistrem světa Josefem Dostálem. Jeden z nejlepších českých
kajakářů provedl Elišku po loděnici v pražské Dukle, předal pár cenných rad a
společně si také zatrénovali na vodě.

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 vyjádření
nesouhlasu s jeho zpracováváním. Ten lze vyjádřit odhlášením se z odběru newsleteru na
uvedeném emailu 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. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se
neváhejte obrátit na e-mail press@olympic.cz.
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