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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

blíží se Vánoce a také příchod nového roku 2021, proto bychom Vám především
chtěli popřát klidné svátky. I v náročném roce 2020 se nám společně podařila celá
řada věcí. Olympijský setkávač pomáhá v domovech pro seniory, T-Mobile
Olympijský běh znovu propojil desetitisíce běžců, Česká olympijská nadace
podpořila více než tři stovky dalších dětí a plnila dětské sny. Máme také zbrusu
nový multifunkční web.

Rok 2021 bude nabitý!

Na dohled jsou odložené olympijské hry v Tokiu a současně pracujeme také
na přípravách zimních her v Pekingu 2022. Událostí je mnohem víc. Podívejte
se do nového vydání Olympijského zpravodaje, kde najdete řadu informací nejen
z olympijského světa.

Bezpečné hry. Vznikají čtyři hlavní scénáře

Čtyři hlavní varianty scénářů, podle nichž se budou odvíjet konkrétní opatření,
chystají organizátoři pro olympijské hry v Tokiu. Ty se kvůli pandemii nemoci
COVID-19 přesunuly z letošního léta o rok do července a srpna 2021. „Chtěli
bychom sportovcům a trenérům dodat optimismus, že i za ztížených podmínek
a při dodržování všech opatření mají proč se připravovat,“ uvedl Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru a člen MOV.

TOKIO 2020  Ostrý test

Olympijská vesnice

 

Nový web ČOV nabízí data i zábavu

Český olympijský výbor si nadělil vánoční dárek, po více než roce intenzivní práce
spustil zbrusu nové internetové stránky www.olympijskytym.cz. Web sdružil dosud
hlavní a deset let staré institucionální stránky ČOV www.olympic.cz, zábavný portál
pro fanoušky www.czechteam.info a také další dedikované stránky. Web má plno
nových funkcionalit a do budoucna je připraven na integraci stránek ČOV včetně
projektů.

Nový web

 

Pozor na „covidové děti“

Pokud se v nejbližší době v rámci uvolňování epidemiologických opatření v České
republice nebude myslet na tělesnou výchovu a pohyb mládeže, může tuzemská
společnost v příštích letech hovořit o „covidových dětech“. Ty budou obézní,
nemocné, nebudou mít zakotvené správné životní návyky a v budoucnu mohou
dramaticky zatížit zdravotní systém v Česku. Myslí si to uznávaný fyzioterapeut
Pavel Kolář.

Alarmující statistiky

 

Olympijský setkávač pomáhá

Jakoby byli spolu - rodinné příslušníky dělí jen tenká, téměř neviditelná stěna
z plexiskla. Olympijský setkávač už od jara půjčuje ČOV zdarma domovům seniorů
a nemocnicím. Jejich klienti se tak díky němu mohou bezpečně vidět se svými
blízkými. Od jara už setkávač pomohl zprostředkovat více než 600 návštěv.

Pomáhá a inspiruje

 

Sympozium sportovní medicíny i konference
tělovýchovného lékařství

Tentokrát nezvykle až na podzim a také jen „na dálku“ proběhl osmý ročník
Sympozia sportovní medicíny. Lékaři a odborníci z dalších oborů se v Dříteči
vzhledem k platným protiepidemickým opatřením jen střídali před kamerou
pro záznam přednášek, které následně byly registrovaným účastníkům k dispozici
on-line. V on-line režimu probíhala i konference s názvem Tělovýchovné lékařství
2020.

Sympozium on-line

Nonstop covid centrum

 

Hry v Paříži 2024 propojí sport a památky

Plážový volejbal či dálkové plavání s výhledem na Eiffelovu věž. Basketbal 3x3,
BMX Freestyle, skateboarding a také breakdance v oblasti Náměstí Svornosti, tedy
Place de la Concorde. Lukostřelba u Invalidovny. Moderní pětiboj a jezdectví
ve Versailles. Ceremoniály, atletika a ragby na slavném Stade de France, tenis
v areálu Roland Garros. Olympijské hry v Paříži 2024 spojí architekturu francouzské
metropole a sport. Budou městské, úsporné a zaměřené na mladé publikum. 

Pohled do Paříže

 

Triumf kampaně Silnější pro život

Srpnový reklamní žebříček AdParáda, v němž pod záštitou českého Art Directors
Clubu nejpovolanější kreativci hodnotí nejlepší práce v oboru, ovládla kampaň
Silnější pro život. Tu bez spolupráce s agenturami vytvořil během jara 2020 Český
olympijský výbor jako reakci na epidemii nemoci COVID-19.

Kampaň

 

Evropská cena pro Česko

V každém okamžiku svého života se rozhodujeme – ať už si to naplno
uvědomujeme nebo ne. A právě tato rozhodnutí dávají našemu životu směr.
Triatlonista Tomáš Slavata díky nim a prostřednictvím sportu už dlouhé roky
pomáhá dětem, především z dětských domovů. Jeho projekty nyní ocenila také
Evropská komise a jako první Čech tak získal cenu „#BeActive Local Hero”
za rok 2020. 

Pocta

 

Volební plénum odloženo

Volební zasedání Pléna Českého olympijského výboru (ČOV) bylo prozatím
odloženo na neurčito. Rozhodl tak na svém on-line zasedání výkonný výbor ČOV.
Plénum se mělo konat 10. listopadu od 10:00 v 02 Universum v Praze a měl na něm
být zvolen nový předseda, místopředsedové a členové výkonného výboru.
Důvodem jsou vládní opatření kvůli epidemiologické situaci v České republice.

Volby

 

Česká olympijská nadace podporovala a plnila sny

Česká olympijská nadace myslela na děti i ve složité době letošního roku. V září
mezi 132 malých sportovců rozdělila 745 000 korun a letos tak podpořila 393 dětí
celkovou částkou 1 694 300 korun. Za osm let činnosti rozdala mezi 3 093 žadatelů
přes 17 milionů. Už teď se chystá další kolo podpory, které proběhne na jaře
roku 2021. Uzávěrka kompletních žádostí je 28. února.

Pro děti

 

Další novinky z olympijského světa

V tomto článku vás informujeme také o dalších 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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