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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

za obvyklých okolností bychom se již těšili z předvedených výkonů a úspěchů
našich olympioniků na hrách v Tokiu, místo toho však znovu odpočítáváme dny
zbývající do jejich začátku. Stejně jako sportovci ani Český olympijský výbor
nepolevuje a snaží se rok navíc využít k vytvoření co nejlepšího servisu a zázemí
pro Český olympijský tým.

Mediální prostor, který měl patřit olympijské kampani, jsme využili na podporu
zdravějšího životního stylu Čechů v době pandemie nemoci COVID-19. Kampaň
„Silnější pro život“ propaguje jednoduché kroky, kterými může každý posílit svou
odolnost a lépe tak čelit nemocem.

Událo se toho však ještě mnohem víc. Podívejte se do nového vydání Olympijského
zpravodaje, kde najdete řadu informací nejen z olympijského světa.

Silnejší pro život. ČOV se vrací ke kořenům
a motivuje k posílení imunity

Návratem ke kořenům olympismu a jeho základním hodnotám je nová celostátní
kampaň Českého olympijského výboru s názvem „Silnější pro život“. V době krize
způsobené pandemií nemoci COVID-19 propaguje jednoduché kroky, kterými může
každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem. Český olympijský výbor
pro novou kampaň využije mediální prostor, který měl rezervovaný pro olympijské
hry v Tokiu 2020, jež byly v důsledku pandemie o rok odloženy.

Více  WEB  Další rozhovory

 

Rok do OH v Tokiu podruhé. ČOV řeší co nejlepší
servis pro sportovce

Po přesunutí olympijských her je Český olympijský výbor připraven maximálně
pomoci sportovcům v přípravě na vrchol příští sezony. Znovu se řeší plánování
aklimatizačních pobytů a tréninkových kempů, součástí programu pro jejich
podporu je také finanční pomoc kvalifikovaným sportovcům přes jednotlivé
sportovní svazy i novým olympijským talentům a hlavně takzvané centrální servisní
služby, kterých je celkem osmnáct a vrcholoví sportovci je mohou kdykoliv využít.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Judista Krpálek podruhé v kariéře získal cenu
Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského

Půlkilový steak nebo zpěvačka Olga Lounová s písničkou „Jsem medailista“ –
i taková překvapení čekala na Lukáše Krpálka v sídle Českého olympijského
výboru. Právě tady si totiž podruhé v kariéře převzal cenu Jiřího Stanislava Gutha-
Jarkovského. Devětadvacetiletého judistu ocenili sami sportovci. Nejhodnotnějším
výkonem za rok 2019 zvolili jeho triumf na mistrovství světa v nejtěžší váhové
kategorii nad 100 kg, který Krpálek vybojoval v japonském Tokiu v proslulé hale
Budokan, kde se budou konat i olympijské soutěže. „Jsem šťastný, že znovu můžu
být tady v těhle krásných prostorách,“ řekl Krpálek, olympijský šampion z Ria 2016.
„Rok 2019 byl skvělý a nezapomenu na něj.“

Přečtěte si více  VIDEO

 

Sportovci rozdávají radost dětem v rámci České
olympijské nadace

Skvělou výzvu na podporu České olympijské nadace vymyslel biker Jaroslav
Kulhavý. Pomoci sportovat dětem, které na to jinak nemají dost peněz, se rozhodl
prostřednictvím akce #8848PRODETI. Zapojilo se téměř 1600 účastníků, kteří dali
dohromady celkem 505 939 korun. Navíc stříbrný medailista z Ria z účastníků
vylosoval 35 výherců hodnotných cen. Nadace ale také plnila přání a pomáhala.
Zápasnice Adéla Hanzlíčková a judista David Pulkrábek vyrazili společně s ČON
rozvézt výtvarné a školní potřeby a zároveň si zasportovat s dětmi v dětských
domovech. Do dalších koutů země se vydali i bronzová olympijská medailistka
v trojskoku Šárka Kašpárková, paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček,
bronzový olympijský medailista v běhu na lyžích Martin Jakš, kordista Jiří Beran
a také jachtař Karel Lavický.

Radost dětem  Everest Challenge

 

Běžíme 16. září po celém Česku

T-Mobile Olympijský běh se kvůli vládním omezením spojeným se šířením nemoci
Covid-19 přesouvá. Největší běžecká akce, která se koná každý rok v polovině
června, se nově uskuteční ve středu 16. září 2020. I v novém termínu se můžou
zapojit běžci na více než 80 místech po celém Česku.

Chci běžet  VIDEO

 

Porazíte olympijského vítěze? Otestujte svoji
sportovní všestrannost

Kolik za dvě minuty zvládnete kliků? Jak rychle uběhnete šedesátku? A věříte si
na skákání přes švihadlo? Úspěšný školní projekt Sazka Olympijský víceboj
„otevírá“ své disciplíny i široké veřejnosti a v Odznaku všestrannosti nabízí
unikátní možnost porovnat své výkony s ostatními. Včetně slavných sportovců. Tak
začněte sportovat a sdílejte hashtag #odznakvsestrannosti.

Přečtěte si více

 

Roman Kumpošt byl zvolen viceprezidentem
Mezinárodní lyžařské federace

Novým viceprezidentem Mezinárodní lyžařské federace FIS se stal Roman Kumpošt.
Na začátku srpna o tom jednohlasně rozhodlo předsednictvo FIS. Místopředseda
Českého olympijského výboru pro zahraniční vztahy v pozici nahradí zesnulého
slovinského funkcionáře Janeze Kocijančiče.

Přečtěte si více

 

Podpora mládeže, komunikace i odložení her. Online
konference SPORT (R)EVOLUTION nabídne řadu
zajímavých témat

Dvanáct hodin, 36 hostů, 14 diskuzí a přednášek přinese konference Sport
(R)evolution pořádaná Slovenským olympijským a sportovním výborem. Loňský
první ročník navštívilo přes 600 lidí. Letos se vše z bezpečnostních důvodů
přesouvá do online prostředí. Všichni přihlášení tak mohou klást otázky hostům
z pohodlí domova a zároveň mezi sebou diskutovat.

Přečtěte si více

 

Další novinky z olympijského světa

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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