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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

do startu olympijských her v Tokiu zbývá už jen něco málo přes sto dní. Do české
výpravy přibyli další sportovci a přípravy se odvíjejí podle první verze příruček,
které vydali organizátoři. „Pro Japonce neexistuje možnost, že by olympiáda
nebyla. Berou to jako otázku cti, že se hry budou konat. Pořád se omlouvají,
že se olympijské hry neuskutečnily v původním termínu,“ říká moderátorka Naomi
Adachi, která strávila poslední týdny přímo v Tokiu.

Zároveň se blíží i zimní hry v Pekingu 2022. Také o tom se dočtete v tomto vydání
Olympijského zpravodaje.

Přejeme vám hezké Velikonoce a hlavně pevné zdraví.

Bez pokřiku diváků, s rozestupy a testováním.
Příručka popisuje pravidla pro olympijské hry
v Tokiu

Už čtrnáct dní před odletem začne pro každého účastníka cesta na olympijské hry
v Tokiu. „Do jedné mobilní aplikace bude třeba zadávat údaje o zdravotním stavu,
druhá bude sloužit pro trasování,“ popsal Martin Doktor, šéf české výpravy.
I to bude patřit k pravidlům, jimiž se budou v Tokiu řídit sportovci, členové
doprovodu, novináři i další účastníci her. „Dostali jsme zatím první verzi příručky,
další bude v dubnu a poslední před hrami. Spousta otázek ještě zůstává, ale rámec
opatření už je jasný,“ dodal Doktor.

Přečtěte si více

 

Boj o olympijské hry pokračuje. Česko má zatím
pro Tokio jistých 44 míst

Ze stolního tenisty Lubomíra Jančaříka po vítězství nad ukrajinským
reprezentantem čínského původu Kou Lei sršela čirá radost. Na světové kvalifikaci
v katarském Dauhá si totiž podruhé v kariéře zajistil účast na olympijských hrách.
Jen o pár dní později ho následovala atletka Tereza Ďurdiaková, kterou čeká
olympijská premiéra díky splněnému limitu na 20 kilometrů chůze. Tito dva
sportovci se k českému olympijskému týmu pro Tokio přidali letos.

Přečtěte si více

 

Olympijské hry v Tokiu budou bez zahraničních
diváků

Na tribunách při olympijských hrách v Tokiu budou letos v létě chybět zahraniční
fanoušci. Vzhledem k aktuálnímu celosvětovému vývoji pandemie nemoci COVID-
19, novým mutacím viru i dalším očekáváním se japonští organizátoři dohodli,
že zahraniční diváci nebudou moci vstoupit do pořadatelské země, která je i nyní
cizincům uzavřena. Mezinárodní olympijský výbor toto rozhodnutí vzhledem
k bezpečnosti všech účastníků her i obyvatel Japonska respektuje. Organizátoři
zatím jen uvedli, že peníze za vstupenky se budou vracet.

Přečtěte si více

 

Tokijská zpravodajka Naomi Adachi: Všichni se tady
na hry těší!

Už se nemohou dočkat. Obyvatelé Tokia i celé Japonsko nadšeně očekává zahájení
letošních letních olympijských her. Moderátorka Naomi Adachi je nyní v hlavním
městě Japonska a fanouškům v Česku přes živý vstup popsala, jaká atmosféra
panuje v zemi vycházejícího slunce.

Přečtěte si více

 

YouTube Českého olympijského týmu je podle
agentury Redtorch nejlepší na světě

Komunikace Českého olympijského týmu si připsala další úspěch na mezinárodní
scéně. V auditu digitální komunikace zpracovaném britskou agenturou Redtorch
v loňském roce pro Asociaci národních olympijských výborů (ANOC) je nejlepší
na světě ve výkonnosti sociální sítě YouTube v přepočtu na počet obyvatel.
V absolutním počtu fanoušků je lepší už jen USA.

Registrujte se!

 

Peking se chystá na zimní olympijské hry. Český tým
může mít až 120 sportovců

Vodní kostka, která při olympijských hrách v Pekingu v létě 2008 hostila plavecké
sporty, se promění v ledovou pro turnaj v curlingu. Velkolepé Ptačí hnízdo
i tentokrát přivítá slavnostní ceremoniály. Pro rychlobruslení vyrostla půvabná hala
připomínající svým tvarem stuhu. Soutěže v big airu se budou konat v areálu
vybudovaném v prostorách někdejší továrny, kde chladírenské věže vytvoří pozadí
pro videoshow. Trvalá sportoviště pro zimní olympijské hry v Pekingu, které začnou
4. února 2022, jsou připravena. „A ta dočasná mají být hotová v září,“ dodává Martin
Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf výpravy.

Přečtěte si více

 

Basketbalistka Burgrová v čele Komise rovných
příležitostí ve sportu: Máme šanci vystavět nové
mosty!

Má stříbrnou medaili z basketbalového mistrovství světa, vyhrála Euroligu i domácí
soutěže. Startovala na olympijských hrách, působila v zahraničních soutěžích.
I po kariéře zůstává Ilona Burgrová u sportu. Bojuje za práva sportovců, čistý sport
i rovnoprávnost. Stala se novou předsedkyní Komise rovných příležitostí ve sportu
ČOV. „Chtěli bychom tyto oblasti propojovat, stavět mosty. Uvidíme, jak se nám
to bude dařit - jestli budeme jako obchvat Prahy, nebo po vzoru Němců postavíme
dálnici za pár let,“ říká.

Přečtěte si více

 

Obezitolog radí rodičům: Je důležité děti na dvě
hodiny „zničit“

Mohlo by se zdát, že líp by jim bylo v teple u kamen. Nevlídné počasí je přesto
nikterak neodradilo, Martin Matoulek si se svým devítiletým synem Michalem dopřál
pravidelnou dávku pohybové aktivity. Tentokrát zvolili běh. Obezitolog,
endokrinolog, tělovýchovný lékař a také člen lékařské komise Českého
olympijského výboru, dobře ví, jak důležitý a prospěšný pro dětský organismus
pohyb je – obzvlášť v této covidové době, kdy děti nemohou navštěvovat většinu
sportovních kroužků.

Přečtěte si více

 

Jsou zpět. Trenérské dialogy ON-LINE opět
přináší zajímavá témata

Česká trenérská akademie ČOV připravila sérii šesti videí Trenérské dialogy ON-
LINE. Odborníci z řad trenérů či analytiků probírají v panelové diskuzi témata jako
veteráni v týmu, jak data pomáhají koučům či zaměření se na individuální trénink
v kolektivním sportu.

O komisi

 

Krize jako příležitost. MOV hledá další cesty
ke zlepšení

Snížení nákladů na pořádání olympijských her i kandidatury na ně. Posílení role
sportovců a víc peněz na jejich podporu. Rovné zastoupení mužů a žen ve sportu.
Ekologická udržitelnost. Nejen těmto tématům se věnovala Olympijská
agenda 2020, reforma olympijského hnutí z roku 2014. Téměř všechna doporučení
z ní se podařilo Mezinárodnímu olympijskému výboru splnit. Teď na ni naváže
strategie Agenda 2020+5. 

Přečtěte si více

 

Další novinky z olympijského světa

Tady už vám žádná novinka neuteče! Na odkaze najdete vše, co se kolem
olympijského týmu šustne. A nejen to. 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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