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Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

vstoupili jsme do nového olympijského roku 2021. Proto Vám přejeme vše nejlepší,
především pevné zdraví a co nejrychlejší návrat do normálního života.

Chtěli bychom Vás také ujistit, že intenzivně pracujeme nejen na přípravách
olympijských her v Tokiu, ale chystáme také zimní hry v Pekingu 2022, do jejichž
zahájení zbývá už jen rok. Na konci února budeme po volbách znát nové vedení
Českého olympijského výboru na další čtyřletý olympijských cyklus a museli jsme,
bohužel, kvůli pandemii nemoci COVID-19 o rok odložit Olympiádu dětí a mládeže,
kterou měl Olomoucký kraj hostit letos v červnu.

Čeká nás perný rok 2021, ale uděláme všechno proto, abychom pro sportovce
zajistili bezpečnou účast na olympijských hrách. Událostí od posledního
Olympijského zpravodaje však bylo víc, podívejte se do nového vydání, kde najdete
řadu užitečných informací.

Hry v Tokiu budou, ujišťuje předseda MOV
i japonská vláda

Mezinárodní olympijský výbor i japonská vláda v pátek potvrdily, že plány
na uspořádání olympijských her v Tokiu letos v létě se nemění. „Hry se budou
konat, otázka pouze zní, jak budou probíhat. Nemáme v tuto chvíli důvody
pochybovat o tom, že zahájení olympijských her proběhne 23. července 2021, a není
důvod mít plán B,“ uvedl při telefonátu s národními olympijskými výbory Thomas
Bach, prezident MOV.

Přečtěte si více

 

Moderátorka Naomi Adachi: Japonci si chtějí hry
v Tokiu ochránit

Už se nemůže dočkat. Naomi Adachi před dvěma lety navštívila Nagano, kde se
v roce 1998 konaly zimní olympijské hry a čeští hokejisté senzačně ovládli Turnaj
století. Nálada města ji pohltila. Letos se chce vydat do Tokia a zažít atmosféru
probíhajících letních olympijských her.

Přečtěte si více

 

Český olympijský výbor chystá s partnery
pro Tokio exkluzivní obsah a Czech Team TV

Na letošní rok připadají kvůli celosvětové pandemii odložené letní olympijské hry
v Tokiu, světově vůbec nejvýznamnější sportovní událost. Český olympijský výbor
se pro tuto příležitost spojil s vydavatelským domem CNC, internetovou televizí
MALL.TV a společností WPP, aby dohromady přinesly sportovním fanouškům
exkluzivní digitální obsah ze zákulisí letních olympijských her v Tokiu. Zapojit
se mají jak digitální, tak printové tituly CNC a s využitím technologie MALL.TV pak
vznikne Czech Team TV.

Přečtěte si více

 

Volby do vedení Českého olympijského výboru
proběhnou mimo zasedání Pléna 26. února

Český olympijský výbor bude mít nové vedení 26. února 2021. Termín voleb
výjimečně konaných mimo zasedání Pléna ČOV schválil Výkonný výbor. Důvodem
nezvyklé procedury po vzoru parlamentních voleb jsou přetrvávající vládní omezení
z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Původní volební Plénum se mělo konat
8. října, ale ze stejných důvodů bylo několikrát odloženo. Delegáti zvolí nové vedení
vhozením volebního lístku do urny v pátek 26. února od 10:00 do 15:00 v sídle ČOV
v Benešovské ulici 6 v Praze.

Přečtěte si více

 

Registrace na T-Mobile Olympijský běh
spuštěny!

Připravte se na 23. června, kdy společně oslavíme Mezinárodní olympijský den.
Registrace už běží a my se těšíme, že i vaše jméno uvidíme na startovní listině.
Zvýhodněnou cenu startovného získáte jen do konce března!

Letošní závod nebude výjimečný jen datem a tím, že se koná v olympijském roce.
Chystáme pro vás i několik novinek, které budeme postupně prozrazovat. Sledujte
nás na Facebooku T-Mobile Olympijský běh, ať vám nic neunikne.

Registrujte se!

 

Zanechal tajemné poselství pro rok 2093! Před
160 lety se narodil otec českého olympismu

Byl plachý, nesmělý a po leknutí při pádu z žebříku koktal. Přesto desítky let
vyučoval na gymnáziích, hrál na klavír, a navzdory své vadě ochotničil v divadle.
Nikdy příliš nesportoval, v dětství zkoušel bruslit, ale moc mu to nešlo. Do Sokola
přispíval, ale nebyl aktivním cvičencem. Ani občasná jízda na koni ho moc
nenaplňovala. Přesto se právě on stal otcem českého olympismu. Před 160 lety,
23. 1. 1861, se narodil Jiří Stanislav Guth Jarkovský, zakladatel Českého
olympijského výboru.

Přečtěte si více

 

Pohyb je lék! Ročně může zachránit až pět
milionů životů

Celkem mají šest olympijských medailí, ale především šest dětí. Proto čtyřnásobná
maminka Kateřina Emmons a oštěpařka Barbora Špotáková, která vychovává dva
syny, spojily síly. „Moc mě mrzí, že děti teď nemají sportovní vyžití. Přitom pohyb
je pro ně stejně důležitý jako mytí rukou nebo čištění zubů. Sama vím, jak náročné
je pro rodiče skloubit práci, péči o děti, distanční výuku a další aktivity. Největší
porce zodpovědnosti leží na nich, proto jsme je chtěly podpořit, přidat pár nápadů,
jak děti rozhýbat i za stávající situace,“ říká střelkyně Kateřina Emmons. 

Proto se na sociálních sítích Českého olympijského týmu můžete setkávat s tipy
nejen od obou šampionek. Do výzvy, kterou najdete na sociálních sítích
pod hashtagem #detisizaslouzipohyb, se aktivně zapojilo mnoho dalších
sportovních osobností. I díky tomu výzva zasáhla již více než milion uživatelů.

Přečtěte si více

 

Olympiáda dětí a mládeže se o rok posouvá

Letní edici uspořádá Olomoucký kraj v červnu 2022. Zimní ODM bude v lednu 2023.
Zástupci Českého olympijského výboru a pořadatelských krajů se dohodli
na posunutí celého cyklu Olympiády dětí a mládeže. „Nebylo to jednoduché
rozhodnutí, ale v podstatě jediné možné. Vývoj epidemické situace je i letos
nejasný, a kdybychom olympiádu posouvali později, mělo by to daleko vážnější
důsledky pro všechny zúčastněné strany. Problém by mohl být s nedodržením
podepsaných smluv, komplikace by to představovalo i pro pořadatele a především
mladé sportovce a jejich týmy,“ vysvětlil důvod odkladu hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek. 

Přečtěte si více

 

Komise rovných příležitostí ve sportu má novou
předsedkyni i složení

Basketbalová vicemistryně světa Ilona Burgrová se stala novou předsedkyní
Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, kterou od jejího založení v roce 1996
vedla Naděžda Knorre. Komisi nyní tvoří děkanka Fakulty sociálních věd Alice
Němcová Tejkalová, běžkyně Kristiina Mäki, právnička Denisa Linhartová,
basketbalista a trenér Robert Landa, sportovní psycholog Michal Šafář a dosavadní
členky Alena Kindová a Šárka Panská.

O komisi

 

Jak se dělá úspěch? Co je za kulisami sportu?
Sledujte nový sportovní podcast „Přes příkop“

Umanutě si jede to svoje. „Ale jede si to už 20 let. Všem dokázala, že ta její cesta
funguje. Proto nejsem kompetentní dělat nějaké super závěry. Ester neustále
předvádí, že to, co dělá, má hlavu a patu, i když je to zdánlivě nesmysl,“ říká
v premiérovém podcastu „Přes příkop“ Tomáš Bank, lyžařský kouč Ester Ledecké,
která stále brilantně kloubí alpské lyžování a snowboarding. 

Ester Ledecká  Martin Hašek

Kristýna Hoidarová Kolocová

 

Díl číslo 500! Jak se rodí oblíbený Olympijský
magazín prozrazuje moderátor Smetana

Z televizní obrazovky ho můžete znát jako usměvavého sporťáka, který vás provází
zpravodajským pořadem České televize Branky, body, vteřiny. Kromě toho Jan
Smetana (38) komentuje sportovní zápasy především milovaného basketbalu
a hlavně tvoří a moderuje na ČT sport Olympijský magazín, který tento týden oslavil
už 500. odvysílaný díl.

Přečtěte si více

 

Největší vizuální proměna českého sportu. Rok 2020
ve znamení změn

Rok 2020 byl pro sportovní příznivce náročným obdobím. Chyběly příležitosti, jak
dát průchod fanouškovským emocím, ale i pro samotné sportovce šlo o nelehkou
výzvu plnou dodatečných překážek. Sportovní prostředí má ale tuhý kořínek, a tak
na minulém roce najdeme celou řadu pozitiv. Byl čas dokončit úkoly, kterým se
času v rychle plynoucím závodním období nedostávalo.

Podívejte se

 

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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