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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

letní prázdniny jsou za námi a olympijské přípravy běží naplno. Na konci srpna, 330
dní před zahájením her v Tokiu, jsme spolu s doprovodným dopisem prezidenta
republiky oficiálně odeslali přihlášku k účasti na olympijských hrách.

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.

Česká výprava se na Pražském hradě oficiálně
přihlásila na olympiádu do Tokia

Prezident republiky Miloš Zeman doprovodil oficiálním dopisem přihlášku Českého
olympijského týmu na Hry XXXII. Olympiády v Tokiu 2020, kterou 330 dnů před
zahájením her podepsal předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Slavnostního aktu v prostorách Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu se
zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a nechyběl také
předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Přečtěte si více

 

Olympionici se v Tokiu zabydlí v domě s výhledem na
moře

Dům s výhledem na moře, umístěný stejně daleko od jídelny i nádraží s autobusy
jedoucími na sportoviště, by měl být domovem české výpravy na olympijských
hrách v Tokiu 2020. „Původně jsme měli vyhlédnutý jiný, ale zjistili jsme,
že neodpovídal našim požadavkům na prostory pro týmové a medicínské zázemí,“
řekl po semináři šéfů misí Martin Doktor.

Přečtěte si více

 

Českou výpravu pro první Světové plážové hry
tvoří třináct sportovců

Na prvních Světových plážových hrách, které pořádá Asociace národních
olympijských výborů ANOV, bude Českou republiku reprezentovat třináct
sportovců. V Kataru se od 12. do 16. října 2019 představí dálkoví plavci včetně
Matěje Kozubka, čtvrtého z letošního mistrovství světa, karatistka Veronika
Mišková, skateboardista Jan Tomšovský nebo vodní lyžař Martin Kolman.
Triatlonista Tomáš Svoboda bude závodit v aquathlonu a chybět nebudou ani
plážové volejbalistky, které v Dauhá čekají nezvykle souboje čtyřčlenných týmů.

Přečtěte si více  Oficiální web

 

Neporazitelní! Páté vítězství obhájila na finále
Odznaku všestrannosti škola z Kroměříže

Už popáté za sebou je škola z Kroměříže vítězem republikového finále Odznaku
všestrannosti Sazka Olympijského víceboje, které se už podesáté konalo
na brněnském sportovním stadionu 5. a 6. září. Během dvou dnů absolvovalo
616 dětí a 45 učitelů z celé ČR deset sportovních disciplín, mezi které patří
například skok přes švihadlo, sprint na 60 metrů či kliky.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Za dva olympijské triumfy obdržela Ester
Ledecká Cenu Jiřího Stanislava Gutha-
Jarkovského

Medailový sen, neuvěřitelná jízda, křičeli tehdy přední světoví komentátoři. Ani ona
sama zprvu nevěřila tomu, co ukazuje časomíra – Ester Ledecká se 17. února 2018
navždy zapsala do sportovní historie, když v jihokorejském Pchjongčchangu
ovládla superobří slalom alpských lyžařek. O týden později přidala i olympijský
triumf na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Právě tento počin ocenili sami
sportovci jako ten nejhodnotnější za rok 2018 a Ester Ledecké udělili cenu Jiřího
Stanislava Gutha-Jarkovského.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Olympijské naděje přivezly z Evropského
olympijského festivalu mládeže v Baku šest medailí

Dvě zlata, jedno stříbro a tři bronzy. Takové je skóre medailových úspěchů mladých
českých sportovců, kteří se vrátili z Evropského olympijského festivalu mládeže
v hlavním městě Ázerbájdžánu.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Škola jachtingu s Ondřejem Teplým

Jachting není jenom o opalování se na palubě a popíjení drinků. Proto jsme si
odchytly našeho nadějného mladého jachtaře Ondru Teplého, se kterým jsme si
pěkně přehledně prošli jednotlivé manévry, kurzy a vůbec všechno, co byste měli
znát, abyste mohli poprvé vyplout.

Seznam videí

 

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 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.

 

 

https://www.olympic.cz/clanek/3353--ceska-vyprava-se-na-prazskem-hrade-oficialne-prihlasila-na-olympiadu-do-tokia
https://www.olympic.cz/clanek/3351--olympionici-se-v-tokiu-zabydli-v-dome-s-vyhledem-na-more
http://czechteam.info/novinky/ceskou-vypravu-pro-prvni-svetove-plazove-hry-tvori-trinact-sportovcu
https://www.awbgqatar.com/
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/neporazitelni-pate-vitezstvi-obhajila-na-finale-odznaku-vsestrannosti-skola-z-kromerize
https://youtu.be/Hx58gaVLdZQ
http://czechteam.info/novinky/za-dva-olympijske-triumfy-obdrzela-ester-ledecka-cenu-jiriho-stanislava-gutha-jarkovskeho
https://youtu.be/E1juJjKqzfY
https://www.olympic.cz/clanek/3346--olympijske-nadeje-privezly-z-evropskeho-olympijskeho-festivalu-mladeze-v-baku-sest-medaili
https://youtu.be/AHN67_lukV8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMQxEHK6iUBA1erTCA6jELuntYW5gmy05
https://www.olympic.cz/clanek/3361--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2019-v
https://www.facebook.com/olympijskytym/
https://twitter.com/olympijskytym
https://www.youtube.com/user/czecholympic
https://www.instagram.com/olympijskytym
https://www.olympic.cz/clanek/3353--ceska-vyprava-se-na-prazskem-hrade-oficialne-prihlasila-na-olympiadu-do-tokia
https://www.olympic.cz/clanek/3351--olympionici-se-v-tokiu-zabydli-v-dome-s-vyhledem-na-more
http://czechteam.info/novinky/ceskou-vypravu-pro-prvni-svetove-plazove-hry-tvori-trinact-sportovcu
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/neporazitelni-pate-vitezstvi-obhajila-na-finale-odznaku-vsestrannosti-skola-z-kromerize
http://czechteam.info/novinky/za-dva-olympijske-triumfy-obdrzela-ester-ledecka-cenu-jiriho-stanislava-gutha-jarkovskeho
https://www.olympic.cz/clanek/3346--olympijske-nadeje-privezly-z-evropskeho-olympijskeho-festivalu-mladeze-v-baku-sest-medaili
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMQxEHK6iUBA1erTCA6jELuntYW5gmy05
https://www.olympic.cz/clanek/3361--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2019-v

