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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

blíží se Plénum Českého olympijského výboru, které se bude konat 8. října. O volby
je velký zájem a předseda ČOV Jiří Kejval bude mít ve volbě předsedy vyzyvatele
Filipa Neussera, dosavadního člena Pléna ČOV, jehož nominoval Český svaz
pozemního hokeje.

Český olympijský tým i přes odložení olympijských her nepolevuje stejně jako
sportovci a snaží se rok navíc využít k vytvoření co nejlepšího servisu a zázemí
pro Tokio 2020. Stále pokračujeme v kampani Silnější pro život, která propaguje
jednoduché kroky k posílení imunity. Snažíme se tak podpořit zdravější životní styl
u Čechů v době pandemie nemoci COVID-19.

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

O volby do vedení ČOV je obrovský zájem

Dva kandidáti na předsedu Českého olympijského výboru, pět na pozici
místopředsedů a nejméně dvacet na členy Výkonného výboru ČOV se budou
ucházet o role ve vedení ČOV na volebním Plénu, které proběhne 8. října 2020
v Kongresovém centru České národní banky. Prvním jistým místopředsedou je šéf
florbalistů Filip Šuman, který obhájil funkci předsedy Českého klubu sportovních
svazů, organizací a institucí (ČKSOI), složky ČOV.

Šuman obhájil

 

Během k lepší imunitě. T-Mobile Olympijský běh
odstartoval zároveň na 83 místech republiky

Jiný den, ale olympijské myšlenky zůstaly. Na 83 místech České republiky oslavili
lidé Olympijský den pohybem – jako připomínku založení Mezinárodního
olympijského výboru. Tradičně se slaví 23. června, letos je ale vše jinak a T-Mobile
Olympijský běh se v tuzemsku přesunul na 16. září. Význam pohybu v této křehké
době vzrůstá. „Nejlepší rouška je naše vlastní imunita,“ ujistil náruživý běžec
a lékař Jan Pirk.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Danu Zátopkovou vyprovodily po bok manžela
Emila desítky přátel

Oblíbená cimbálová muzika a hlavně dlouhá řada přátel a osobností vyprovodila
olympijskou vítězku v hodu oštěpem Danu Zátopkovou po bok jejího manžela. Její
urna byla při pietním aktu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm uložena na místo, kde spočívá i Emil Zátopek. „Paní Dana je
obdivuhodným příkladem toho, jak nepodléhat – stáří, smutku, nemocem. Až
do konce rozdávala optimismus. Vešla nejen do sportovní historie. Tady
na Valašském slavíně si ji lidé budou moci připomenout a uctít její památku,“ řekl
Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Přečtěte si více  VIDEO

 

Hokejová legenda Martinec i automobilový závodník
Prokop získali cenu fair play za rok 2019

Předběhl svou dobu, místo faulování vyznával rychlost a techniku. „Snažil jsem se
hrát slušnej hokej a protihráče místo faulu chytře obehrát,“ řekl skromně
trojnásobný mistr světa Vladimír Martinec. Právě jemu udělil Český klub fair play,
který je součástí Českého olympijského výboru, cenu za celoživotní postoj pro rok
2019. „Férovost nejsou jen činy, ale to, jak se člověk chová každou chvilku svého
života.“

Více  Pecková se loučí

 

Přijďte 17. října na Den za obnovu lesa

České lesy postihla největší kůrovcová kalamita v historii a nikdo by určitě nebyl
rád, aby další generace neměly kam chodit do přírody a tam se pohybovat nebo
sportovat. Proto je jednou z priorit České olympijského výboru generační
zodpovědnost. 

Kampaň ČOV Silnější pro život vyzývá v reakci na koronavirovou krizi národ, aby se
pohyboval a vytvářel si tak větší odolnost a zlepšoval vlastní imunitu. A to se
nejlépe děje v přírodě a v lese. Pojďme se tedy společně aktivně zúčastnit Dne
za obnovu lesa, který bude 17. října na třinácti místech po celé zemi také za účasti
špičkových českých sportovců. Je dobré vidět na vlastní oči, jak české lesy trpí
a přispět na jejich obnovu.

Přečtěte si více

 

Audiovizuální archiv ČOV: Unikátní zdroj sportovní
fotografie

Víc než 50 tisíc fotografií sportovního fotografa Karla Nováka od Melbourne 1956 do
přelomu tisíciletí. K tomu 300 tisíc digitálních snímků. To je archiv ČOV. Koncepce
zpřístupnění veřejnosti vznikla ve spolupráci s Mezinárodním olympijským
výborem.

Využití je široké - v knihách, tradičních médiích i na online platformách ČOV.
Pro studenty i badatele, ale i pro nejširší sportovním prostředí. 

Řada fotek je k vidění například na právě probíhající výstavě „Olympijské století“
v Písecké bráně na Praze 6 nebo v loňské publikaci „Nemůžeš? Přidej!“
mapující 120 let ČOV. Na rok 2021 se v historické budově Národního muzea
připravuje výstava Olympijské Tokio. Jedním z pilířů budou Novákovy snímky
z roku 1964, které se věnují nejenom sportu, ale i běžnému životu v japonské
metropoli a atmosféře OH a v československé výpravě.

„Každá fotografie má svůj příběh, který se snažíme zachytit a popsat. Archiv
průběžně rozšiřujeme, digitalizujeme další a další fotografie. Zpracováváme i nově
vznikající digitální snímky, protože historie vzniká teď. Česká sportovní fotografie
je unikátní součástí kulturního dědictví,“ říká Petr Kliment, ředitel AV archivu. 

Chcete využít historické snímky ve správě ČOV? Máte zájem o spolupráci
s archivem, případně o digitalizaci nebo sdílení fotografií vašeho sportu? Napište
na osic@olympic.cz 

Přečtěte si více

 

Republikové finále Odznaku všestrannosti
má vítěze! Oskol Kroměříž kraluje po šesté
v řadě

Jakoby znali magickou formuli, která jim rok co rok pomáhá vítězit. ZŠ Oskol
Kroměříž totiž už po šesté ovládla Republikové finále Odznaku všestrannosti, jež
je vyvrcholením Sazka Olympijského víceboje a zároveň součástí Evropského týdne
sportu. „Vyhráli jsme při posledním ročníku, který se konal v Praze, a pak pětkrát
v Brně. Kouzelnou hůlku ale nemáme, jen se všem disciplínám desetiboje
pravidelně věnujeme,“ vysvětlil Vítězslav Tesařík, učitel, který kroměřížské děti
vede.

Přečtěte si více

 

Trenéři na konferenci Mosty řešili přístup k dětem
i práci s talentem

Letecký akrobat Martin Šonka, scouti z NHL a NBA Jan Vopat s Jakubem
Kudláčkem i psychoterapeut Milan Studnička předávali své zkušenosti na trenérské
konferenci Mosty, kterou pořádá Česká trenérská akademie, jedna ze složek
Českého olympijského výboru. V Centru pohybové medicíny na pražském Chodově
se jí kvůli koronaviru zúčastnil omezený počet 250 trenérů z takřka 30 sportovních
asociací.

Přečtěte si více

 

Komise rovných příležitostí ve sportu ocenila
maminku deaflympijské hvězdy i trenéra
veslařské královny

Anketa Trenérka, cvičitelka roku 2019 zná oceněné. Diplomy a pamětní listy si však
tentokrát nepřevzali osobně, kvůli pandemii koronaviru je obdrželi poštou. Celkem
26 žen získá diplomy ve třech kategoriích – profesionální trenérka, objev roku
a dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky. Za mimořádný přínos pro sport
žen byli v nové kategorii také oceněni dva muži.

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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