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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

také v předvánočním čase jsme si pro Vás přichystali olympijské novinky, které
se udály v posledních týdnech. Český olympijský tým odhalil grafický motiv
pro olympijské hry v Tokiu včetně prvních kousků olympijské kolekce, Již tradičně
jsme v polovině prosince s Českou olympijskou nadací oslavili už 7. narozeniny
jejího fungování.

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.

Přejeme Vám tu pravou vánoční pohodu a do olympijského roku 2020 pevné zdraví
a mnoho sportovních i životních úspěchů.

Takhle vypadá tričko pro Tokio. Olympionici
vzdají hold Japonsku nápisem na hrudi

S nápisem Czech Republic a jeho japonským ekvivalentem na prsou budou
reprezentovat čeští olympionici na letních hrách v Tokiu v příštím roce. Hlavní motiv
olympijské kolekce ve středu představili mimo jiné jeho tvůrci a čeští sportovci
v Japonském kulturním a informačním centru v Praze. Spojovacím grafickým
prvkem oblečení a nástupové kolekce bude gymnastická figura, která vznikla nejen
na počest legendárních československých olympijských medailistů včetně Věry
Čáslavské, ale také jako vzpomínka na gymnastické hrdiny v sokolském odboji
za války.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Na olympijské hry mládeže v Lausanne se vyrazí
v lednu největší česká výprava

Rekordní výprava co do počtu účastníků se chystá na zimní Olympijské hry
mládeže v Lausanne. Ve Švýcarsku bude od 9. do 22. ledna 2020 soutěžit
74 českých sportovců ve věku od 15 do 18 let. Závodit budou v alpském lyžování,
skikrosu a ski slopestylu, běhu a skocích na lyžích, severské kombinaci,
snowboardcrossu, snowboardovém slopestylu, biatlonu, curlingu, krasobruslení,
short tracku, rychlobruslení, skeletonu, jízdě na saních a ledním hokeji. V něm bude
reprezentovat tým dívek, muži i ženy jsou zastoupeni v nových soutěžích 3 na 3,
kde budou soupeřit mezinárodní týmy.

Přečtěte si více

 

Konference o sportovní diplomacii otevřela i
téma jednotné prezentace sportu

Rolí sportu ve veřejné diplomacii a při propagaci České republiky, jeho možnou
celkovou jednotnou identitou, ale také mezinárodními zdroji peněz pro český sport
se zabývala konference Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a
dalších zahraničních zdrojů, kterou společně uspořádaly Komise zahraničních
vztahů Českého olympijského výboru a Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky.

Přečtěte si více

 

Post Bellum a ČOA: Příběhy našich olympioniků

Olympijské hry… To jsou nejen medaile, ale i vzpomínky a životní cesty a osudy,
které popisuje pět filmových rozhovorů pod názvem Příběhy našich olympioniků.
Vznikly ve spolupráci České olympijské akademie a neziskové organizace Post
Bellum. Žáci základních škol z různých krajů ČR popsali svýma očima cestu
československých sportovců – běžců na lyžích Lukáše Bauera a Květy Peckové,
atletů Imricha Bugára a Šárky Kašpárkové a sportovního střelce Jana Kůrky.
Natáčelo se v červnu 2019 na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci, premiéru měly
příběhy na začátku prosince v Českém rozhlase – Rádio DAB Praha.

Přečtěte si více

 

Česká olympijská nadace oslavila sedmé výročí
benefičním koncertem

Benefičním koncertem v renovovaných prostorách Národního muzea oslavila ve
čtvrtek 12. prosince Česká olympijská nadace sedm let svého fungování. Na
slavnostní večer v duchu vážné hudby přišli popřát také olympijská vítězka ve
veslování z Londýna Miroslava Topinková Knapková a stříbrný medailista z téže
olympiády ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek. Nadace pomáhá dětem ze sociálně
slabších rodin, kterým brání ve sportu tíživá finanční situace.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Lyžařský kouč Ledecké: Musel jsem se naučit ji
pochopit

Nad otázkou, zda je rozdíl trénovat kluka nebo holku, vůbec neváhá. „Velký rozdíl,“
vypálí s úsměvem Tomáš Bank, lyžařský trenér dvojnásobné olympijské šampionky
Ester Ledecké. „U holek vychytáváte jiné věci než u kluků, ti spíš hodně testují
materiál a hlavu tolik neřeší. Mají to srovnanější, i když je motivace stejná. U holek
musíte mít takový komplexnější přístup.“

Přečtěte si více

 

Přípravy zimní Olympiády dětí a mládeže v
Karlovarském kraji vrcholí. Ambasadorkou je i
krajanka Vondroušová

V Karlovarském kraji finišují přípravy na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže
(ODM), které hostí vůbec poprvé za sedmnáctiletou historii projektu. Region přivítá
celkem 1890 sportovců, trenérů a dalších členů výprav ze všech 14 krajů.
Olympiáda začne slavnostním ceremoniálem v karlovarské KV Areně v neděli 19.
ledna 2020 od 15 hodin. Mladí sportovci ve věku 12-16 let budou své kraje
reprezentovat celkem v 11 sportech a umělecké disciplíně.

Přečtěte si více

 

ČOV má nového generálního partnera, je jím akciová
společnost Fosfa

Akciová společnost Fosfa se stala novým generálním partnerem Českého
olympijského výboru. Smlouvu na olympijský cyklus 2020 – 2024 podepsali
předseda ČOV Jiří Kejval a Ivan Baťka, generální ředitel největšího zpracovatele
žlutého fosforu v Evropě. Spolupráce zahrnuje letní olympijské hry v Tokiu v příštím
roce, zimní hry v Pekingu 2020 a olympiádu v létě roku 2024 v Paříži.

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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