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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

Český olympijský výbor se postupně přizpůsobuje odložení olympijských her
v Tokiu i dalších akcí, které zajišťuje. Restrukturalizoval také lidské zdroje
a aktualizoval rozpočty do konce roku 2020.

Aktivně se připravuje na letní rozsáhlou kampaň na podporu zdravého životního
stylu a budování imunity kvůli koronavirové krizi a rád by pomohl vrátit děti
ke sportu i za pomocí České olympijské nadace.

Podívejte se do nového vydání Olympijského zpravodaje, kde najdete řadu
informací nejen z olympijského světa.

ČOV se přizpůsobuje nové situaci, výkonným
ředitelem České olympijské, a.s. je Petr Graclík

Místo původně připravované kampaně reflektující olympijské hry chce ČOV v létě
prostřednictvím mediálního prostoru apelovat ve spolupráci a profesorem Pavlem
Kolářem na to, aby lidé pohybem a zdravými životním stylem posilovali svou
přirozenou imunitu a byli tak silnější pro život po boku dalších případných virových
pandemií. „Chceme ukázat, že nepřemýšlíme jen nad sportem, ale vidíme věci
z nadhledu. Bližší podrobnosti chceme představit v červnu,“ řekl předseda ČOV Jiří
Kejval.

Přečtěte si více

 

Vybrali jsme nový termín Olympijského běhu -
poběžíme 16. září!

Už vás nebudeme dále napínat - vybrali jsme nový termín pro letošní T-Mobile
Olympijský běh a uskuteční se ve středu 16. září. I přes postupné uvolňování
vládních omezení spojených se šířením koronaviru bychom se v červnu nemohli
sejít na startu v plném počtu. Proto běh na podporu myšlenek a hodnot olympismu
posouváme skoro přesně o 3 měsíce a zvýhodněnou cenu startovného
prodlužujeme až do konce května.

Přečtěte si více

 

Vrátit děti ke sportu, to je hlavní cíl letošní
kampaně České olympijské nadace

Už osmým rokem pomáhá Česká olympijská nadace dětem ze sociálně slabších
rodin sportovat a její role bude v letošním roce asi nejdůležitější v historii. I proto se
v posledních týdnech potkávají děti podporované nadací se svými sportovními
vzory, i proto se například olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý rozhodl,
že opakovanými výjezdy na kole na Lysou horu v Beskydech 22. května nastoupá
výškové metry nejvyšší hory světa Mt. Everestu, aby vybral co nejvíce peněz
na podporu nadace.

Přečtěte si více

 

Na sociálních sítích Českého olympijského týmu
zaujaly Olympijská abeceda i trenérské Dialogy

Jak si sestavit trénink v domácích podmínkách? Třeba podle olympijské abecedy.
Jednoduchá výzva k pohybu v době karantény oslovila na sociálních sítích
Českého olympijského týmu více než 1,5 milionu lidí a měla víc než 5000 sdílení.
Cviky přiřazené k jednotlivým písmenům abecedy si podle vlastního jména
poskládalo i šest desítek sportovců. Fanoušci se zároveň mohli inspirovat i jejich
vlastními tréninky v karanténě.

Přečtěte si více

 

Nezlomní olympionici aneb jak se trénuje v době
nouzového stavu

Nevzdat se a trénovat dál. Jenže kde? Karanténa je nezastavila! Přečtěte si
dobrodružné příběhy sportovců, kteří dokázali pro svůj olympijský sen dřít naplno
i v nepříznivé době!

Přečtěte si více

 

Sazka Olympijský víceboj spustil týdenní výzvy
a tréninkový deník

Každý týden jedna výzva, která umožňuje žákům změřit na dálku síly se slavným
sportovcem. Projekt Sazka Olympijský víceboj motivuje díky týdenním výzvám děti
ke cvičení a připravil pro ně i online tréninkový deník. Do něj mohou své výsledky
zapisovat a také dokončit v rámci projektu disciplíny, které ve škole nestihli. Získají
tak odznaky a diplomy, jež je nasměrují do sportovních klubů. .

Přečtěte si více

 

Při komorním rozloučení s Danou Zátopkovou
nechyběla cimbálová muzika či její oblíbené
květiny

S cimbálovou muzikou a moravskými písničkami, které měla ráda, s čestnou
vojenskou stráží a s úzkým okruhem hostů a přátel proběhlo rozloučení s
olympijskou vítězkou Danou Zátopkovou, jednou z nejvýraznějších postav české
sportovní historie. Obřad se konal ve strašnickém krematoriu, vzhledem k
současným opatřením byl uzavřen pro omezený počet smutečních hostů a přímým
přenosem jej přenášela Česká televize.

Přečtěte si více

 

Doporučení WHO ohledně organizace hromadných
sportovních akcí ve vztahu k COVID-19

Jak je to v této době s pořádáním hromadných sportovních akcí? Připravili jsme
seznam obecných a specifických rad pro organizátory.

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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