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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

vítejte v olympijském roce 2020! Přípravy na Tokio jedou na plné obrátky a rádi
bychom vás seznámili s novinkami, které se udály v posledních týdnech.

Leden se nesl ve znamení Olympijských her mládeže, které se konaly ve
švýcarském Lausanne. A Češi se opět neztratili. Dovezli celkem osm cenných kovů.
Souběžně s tím v Česku probíhala i Olympiáda dětí a mládeže v Karlovarském kraji.
V únoru pak Český olympijský výbor ocenil tenistku Petru Kvitovou Cenou Věry
Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí.

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.

Noblesa a kuráž! Cenu Věry Čáslavské získala
tenistka Petra Kvitová

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu, šestinásobná vítězka Fed Cupu a bronzová
olympijská medailistka z Ria Petra Kvitová je šestou laureátkou Ceny Věry
Čáslavské, kterou uděluje Český olympijský výbor za mimořádné zásluhy žen
ve sportu a olympijském hnutí. Skleněnou trofej z dílny firmy Lasvit předali tenistce
v sídle ČOV jeho předseda Jiří Kejval a předsedkyně Komise rovných příležitostí
ve sportu Naďa Knorre.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Trenér jako ohrožený druh! Roku 2019 kralují
Ginzburg a Lacina

Už od rána měl příjemný pocit, že by právě tohle mohl být den „D“. Při finálovém
zápasu si pak skoro vykřičel hlasivky, jak mocně svého svěřence povzbuzoval.
A judista Lukáš Krpálek se mu na světovém šampionátu v Japonsku odvděčil
zlatem. Petr Lacina, šéftrenér judistické reprezentace, zároveň Krpálkův osobní
kouč a vítěz ankety Trenér roku roku 2016, o tři roky později zopakoval svůj triumf.
V kolektivních sportech zvolila Česká trenérská akademie, složka Českého
olympijského výboru, vítězem Izraelce Ronena Ginzburga, který dokázal s národním
týmem basketbalistů vybojovat historické šesté místo na mistrovství světa.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Osm cenných kovů. Bilance Čechů
na Olympijských hrách mládeže je rekordní

Olympijské kruhy jsou olympijské kruhy. „Tohle si budeme pamatovat navždy,“
shodují se mladí čeští medailisté. Na Olympijských hrách mládeže v Lausanne
vybojovali celkem 8 medailí – tři zlaté přivezli hokejisté Zuzana Trnková a Štěpán
Maleček a také freeskier Matěj Švancer. Stříbro braly skikrosařka Diana Cholenská
a rychlobruslařka Zuzana Kuršová a bronz patří hokejistovi Matyáši Šapovalivovi,
skokance na lyžích Štěpánce Ptáčkové a curlerovi Vítovi Chabičovskému.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Olympijský oheň v Karlovarském kraji uhasl,
bodování ovládl poosmé Liberecký kraj

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže jsou u konce. Sportovní program napsal
svou poslední kapitolu hned na devíti sportovištích, pomyslnou tečkou bylo
hokejové finále, ve kterém si Moravskoslezský kraj hravě poradil
s Královéhradeckým. Na čele bodování krajů se udržel Liberecký kraj, který tak
ZODM vyhrál poosmé v historii. Olympijskou štafetu při večerním závěrečném
ceremoniálu v KV Areně převzal Olomoucký kraj, který v roce 2021 uspořádá letní
Olympiádu dětí a mládeže.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Poslouchejte Olympijský podcast! Projekt
Radiožurnálu a Českého olympijského výboru

Zákulisí vrcholných akci, názory hvězd, ale i příběhy sportů a sportovců, o kterých
možná uslyšíte úplně poprvé. Přesto si ale zaslouží vaši pozornost! Český rozhlas
Radiožurnál spustil ve spolupráci s Český olympijským výborem projekt
Olympijských podcastů. K poslechu jsou na webu Radiožurnálu, aplikaci
mujRozhlas i na dalších podcastových aplikacích.

Přečtěte si více

 

ČT bude vysílat olympijské hry až do roku 2024

Česká televize získala vysílací práva na další olympijský cyklus, a tak se diváci
mohou těšit na přímé přenosy nejen z letošních olympijských her v Tokiu, ale také
ze zimních olympijských her v Pekingu 2022 a dalších letních her v Paříži 2024.

Přečtěte si více

 

Nominujte na ocenění Trenérka, cvičitelka
roku 2019

Ženy, které mnoho let vedou děti ke sportu. Profesionálky, jež pomohly vyrůst
sportovním talentům. Dámy, které se věnují trénování a výchově různých věkových
kategorií napříč sportovním spektrem, znovu ocení Komise rovných příležitostí ve
sportu Českého olympijského výboru – a to v rámci slavnostního vyhlášení
Trenérka, cvičitelka roku 2019. A nejen to! Tentokrát převezme ocenění i muž, který
se zasloužil o rozvoj sportu žen.

Přečtěte si více

 

Další olympijské novinky

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 zde. 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.

 
Odhlásit se z odběru novinek
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