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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

do olympijských her v japonském Tokiu zbývá méně než 9 měsíců. Přípravy
na vrcholnou světovou akci probíhají naplno včetně předolympijského Top Campu
pro sportovce, který se již potřetí konal v karlovarském hotelu Imperial.

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.

TOP CAMP 2019: Sportovci komentovali
olympijskou kolekci i zázemí týmu

Trojnásobní olympijští medailisté Barbora Špotáková a Ondřej Synek a na druhé
straně třeba gymnastka Aneta Holasová nebo střelkyně Barbora Šumová, které
na olympijských hrách ještě nezávodily, se potkali na akci TOP CAMP 2019. Třídenní
setkání sportovců, kteří by neměli příští rok chybět na hrách v Tokiu 2020, proběhlo
v karlovarském hotelu Imperial. Program tvořily přednášky týkající se aklimatizace
na časový posun i horko v Japonsku nebo japonské etikety. Sportovci měli možnost
okomentovat olympijskou kolekci oblečení i vybavení české mise v olympijské
vesnici.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Seminář týkající se přípravy na horko v Tokiu
absolvoval i lezec Adam Ondra

Zapisoval si poznámky do počítače, fotil si části prezentací, které ho zaujaly. Lezec
Adam Ondra se stejně jako desítky trenérských osobností z mnoha olympijských
sportů zúčastnil semináře READY FOR TOKYO 2020, který uspořádal Český
olympijský výbor společně s Vysokoškolským sportovním centrem při ministerstvu
školství. Téma v rámci přípravy na horké a vlhké podnebí v Tokiu znělo: Klimatické
podmínky v dějišti olympijských her 2020 a jak na ně reagovat.

Přečtěte si více

 

Během olympijských her v Tokiu se do Brna a
Ostravy vrátí Olympijské festivaly

Od 24. července do 9. srpna si návštěvníci v Olympijských festivalech budou moci
vyzkoušet téměř 50 sportů, zažít jedinečnou olympijskou atmosféru a fandit
společně na dálku českým sportovcům.

Festival Brno  Festival Ostrava

 

Sportovci a výstava Nestáli stranou

František Pecháček, Věra Čáslavská, Dominik Hašek, Emil Zátopek, Otakar Jaroš a
další. Jen někteří z českých olympioniků s sportovců, kteří se výrazně zapojili
do celospolečenského dění, když se lámal chleba. Nejenom jejich příběhy
připomíná výstava Nestáli stranou, která je k vidění od 28. října do konce listopadu
na Písecké bráně v Praze.

Přečtěte si více

 

Světové plážové hry byly pro olympijský tým
zkouškou na Tokio 2020

Vstávání hluboko v noci na závody startující v době východu slunce. Horko a
přechody z něj do klimatizovaných prostor nebo autobusů. Žhnoucí slunce a
rozpálený písek. Podvečerní vlhko. I to všechno patřilo k prvním Světovým
plážovým hrám, které proběhly v katarském Dauhá.

Přečtěte si více

 

Na dvanácté konferenci Mosty vystoupili trenéři
z NBA a NHL

Fotbalista Karel Poborský, hokejoví trenéři Vladimír Růžička a Miloš Říha starší
nebo kouč volejbalové reprezentace Michal Nekola se vzdělávali na dvanácté
mezinárodní konferenci s názvem Mosty, kterou pořádá Česká trenérská akademie,
jedna ze složek Českého olympijského výboru. V Centru pohybové medicíny
na pražském Chodově se jí zúčastnilo přes 320 trenérů z 28 sportovních asociací.

Přečtěte si více

 

Vítězství je v pohybu: Olympijské legendy
představují své příběhy

Výsledky, kterých naši sportovci v minulosti dosáhli a stále dosahují, patří k
nejlepším světovým výkonům. Čeští sportovci jsou díky nim známí po celém světě.
Mnoho olympijských jmen máme stále v paměti, jiná ale pomalu upadají v
zapomnění. Značka Proenzi společnosti Walmark ve spolupráci s Českým
olympijským výborem proto představuje projekt Vítězství je v pohybu, který je
poctou českým sportovním legendám. Jeho cílem je připomenout příběhy
osobností, které v minulosti motivovaly ke sportovní kariéře současné sportovce a
teré svým přístupem ke sportu mohou být inspirací pro každého z nás.

Přečtěte si více  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/3380--top-camp-2019-sportovci-komentovali-olympijskou-kolekci-i-zazemi-tymu
https://youtu.be/z04_lkhH_sU
https://www.olympic.cz/clanek/3384--seminar-tykajici-se-pripravy-na-horko-v-tokiu-absolvoval-i-lezec-ondra
https://www.olympic.cz/clanek/3388--brno-uz-podruhe-zazije-olympijsky-festival-poprve-s-primestskym-taborem-a-dnem-pro-seniory
https://www.olympic.cz/clanek/3382--ostrava-uz-potreti-ozije-olympijskym-festivalem-pristi-leto-si-dovolenou-i-olympiadu-uzijete-doma
http://czechteam.info/novinky/sportovci-a-vystava-nestali-stranou
http://czechteam.info/novinky/svetove-plazove-hry-byly-pro-olympijsky-tym-zkouskou-na-tokio-2020
https://www.olympic.cz/clanek/3368--na-dvanacte-konferenci-mosty-vystoupili-treneri-z-nba-a-nhl
https://www.olympic.cz/clanek/3370--vitezstvi-je-v-pohybu-olympijske-legendy-predstavuji-sve-pribehy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVtOCXGGfGhnaZZAdTIaq6rJ3kDXLcB7
https://www.olympic.cz/clanek/3389--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2019-vi
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/3380--top-camp-2019-sportovci-komentovali-olympijskou-kolekci-i-zazemi-tymu
https://www.olympic.cz/clanek/3384--seminar-tykajici-se-pripravy-na-horko-v-tokiu-absolvoval-i-lezec-ondra
https://www.olympic.cz/clanek/3382--ostrava-uz-potreti-ozije-olympijskym-festivalem-pristi-leto-si-dovolenou-i-olympiadu-uzijete-doma
http://czechteam.info/novinky/sportovci-a-vystava-nestali-stranou
http://czechteam.info/novinky/svetove-plazove-hry-byly-pro-olympijsky-tym-zkouskou-na-tokio-2020
https://www.olympic.cz/clanek/3368--na-dvanacte-konferenci-mosty-vystoupili-treneri-z-nba-a-nhl
https://www.olympic.cz/clanek/3370--vitezstvi-je-v-pohybu-olympijske-legendy-predstavuji-sve-pribehy
https://www.olympic.cz/clanek/3389--novinky-ze-sportovnich-organizaci-2019-vi

