
Zpráva o činnosti a hospodaření Českého olympijského
výboru za uplynulé volební období

od 21.12.1992 do 19. 12. 1996

Český olympijský výbor se ve své činnosti řídil programem, který schválilo
plenární zasedání ČOV dne 21. 5. 1993. Na základě ročních hodnocení
činnosti předkládaných na plenárních zasedáních v létech 1993 - 1995
vyplývá, že závěry Programového dokumentu ČOV byly splněny.

Hlavními úkoly byly:

I. Státní reprezentace a OH
II. Rozvoj českého olympismu
III. Ekonomická činnost ČOV

I. Státní reprezentace a OH

Sportovní úsek

Český olympijský výbor se spolu s dalšími partnery významně podílí na
vytváření obrazu o českém sportu ve světě. Rozsah jeho činnosti je dán
Olympijskou chartou Mezinárodního olympijského výboru a legislativně-
ekonomickým rámcem naší společnosti. Hlavním cílem ČOV v mezinárodní
sportovní oblasti je zajišťování úspěšných vystoupení českých sportovců na
hrách olympiády a zimních olympijských hrách. K tomu využívá
demokratických vztahů k orgánům státní správy a k olympijským sportovním
svazům. Hlavním úkolem je pak pomoc při vytváření podmínek pro přípravu
reprezentace, která se jednou za čtyři roky mění v reprezentaci olympijskou.
Její sestavení je v plné kompetenci a zodpovědnosti ČOV, který také
zodpovídá za organizačně-technické zabezpečení účasti a vlastního
vystoupení na OH a ZOH. Pro splnění těchto úkolů ČOV úzce spolupracuje s
představiteli MŠMT, MO, MV, sportovních svazů a dalšími partnery. Vedle
státní finanční podpory, která je zaměřena na přípravu a účast na OH, ČOV
vytváří vlastní zdroje prostřednictvím svého marketingového programu.

Olympijské hry jsou fenoménem 20. století a od nich se odvíjí další činnosti v
olympijském hnutí, podle výsledků je hodnocen celý národní sport, ale i
kulturní vyspělost.

Skutečně dominantními akcemi, na kterých se svou účastí ČOV podílel, byly v
uplynulém olympijském cyklu 1993 - 1996 jednak XVII. zimní olympijské hry v
norském Lillehammeru (uskutečnily se od 12. do 27. února 1994), a jednak
"stoleté" Hry XXVI. olympiády v americké Atlantě (19. 7. až 4. 8. 1996).

Naši reprezentanti se zúčastnili zimní olympiády v biatlonu, jízdě na bobech,
krasobruslení, lyžování a v ledním hokeji. Výprava se bohužel po 38 letech
vrátila bez medailové ozdoby. Naše plénum dne 23. 6. 1994 hodnotilo



vystoupení českých olympioniků jako neuspokojivé. Řada disciplín nepodala
očekávané výkony či úplně zklamala, přestože výsledky předchozích sezón
tento trend nenaznačovaly. Celá naše mise čítala 68 sportovců (4 do soutěží
nenastoupili), kteří zasáhli do olympijských klání v 27 disciplínách a obsadili
14 umístění do 10. místa. Tyto sportovní výsledky vedly ČOV k razantnějšímu
přístupu a k přijetí změn v podpoře olympijské přípravy v dalších letech. Při
hodnocení celého cyklu je možno konstatovat, že tato opatření objektivně
přinesla hmatatelný prospěch českému sportu na vrcholné mezinárodní
scéně. Celý proces efektivní transformace našeho sportovního a
ekonomického prostředí však dosud není ukončen a pro všechny členy ČOV
se stává výzvou k hledání a prosazování nových přístupů.

Naopak, jako velmi úspěšná, byla hodnocena činnost ČOV i celé výpravy v
dalších oblastech - personální zabezpečení osobami doprovodu, činnost
ekonomická a technická, veřejný zájem a sledovanost médií, společenské
akce, atd.

Předchozí zkušenosti i závěry a doporučení přijatá v hodnotící zprávě našeho
pléna se staly východiskem pro celý systém zajišťování české účasti na
atlantských olympijských hrách. Využití prostředků pro přímou podporu
olympijské přípravy bylo v mnohem větší míře směřováno k zabezpečování
konkrétních akcí. Samozřejmě, že tento přístup přinesl zvýšené nároky na
činnost všech zainteresovaných, tj. sportovců, trenérů, svazových pracovníků,
orgánů i sekretariátu ČOV, přičemž následný úspěch v Atlantě i subjektivní
hodnocení našich nejlepších sportovců a jejich trenérů nastoupený trend
podporují. Hlavním úkolem naší organizace je zajišťovat úspěšnou účast a
vystoupení na ZOH a OH a vzhledem k historickým i současným podmínkám
v našem sportu, který neoplývá širokým počtem sportovců světové úrovně, je
nutné hledat vhodnou nejúčelnější proporci obecné a individuální podpory
olympijské přípravy.

Český olympijský výbor vyslal do Atlanty celkem 117 sportovců (dva do
soutěží nenastoupili) ze 17 svazů, kteří získali 11 medailí (4 zlaté, 3 stříbrné a
4 bronzové). Jejich nositele máme v živé paměti a jistě přinesli radost všem
našim sportovním fanouškům. Je zajímavé, že ženy se na medailovém zisku
podílely 36 procenty. Šéfem mise na ZOH v Liliehammeru a na LOH v Atlantě
byl P. Herych.

Úspěšné vystoupení našich olympioniků v Atlantě podmínilo jistě mnoho
faktorů, za nejpodstatnější však považujeme zajištění dobrých podmínek v
předolympijské přípravě, materiálně-technické zabezpečení na požadované
úrovni, přístup a motivaci sportovců a dalších zodpovědných osob a při
vlastních Hrách navození dobré pohody se snahou o včasné řešení
vznikajících problémů a požadavků. Přes mnohé organizační nedostatky ze
strany organizačního výboru ACOG se v naší výpravě prosadil duch
olympismu, vzájemného respektu a tolerance.

V hodnotící zprávě, která byla všem delegátům pléna zaslána, jsou
zdůrazněny také některé negativní jevy, např. neúspěšný pokus všech našich



týmových sportů o účast v olympijském turnaji, organizační nedostatky v
dopravě, opožděně schválený systém kvalifikací, technická úroveň mnohdy
"pokulhávající" za požadavky konce století, nedostatečně prezentované, i když
včas schválené, zásady ocenění medailistů, atd. Bohaté organizační
zkušenosti i návrhy na opatření z uvedeného vyhodnocení se stanou inspirací
pro práci ČOV v nadcházejícím olympijském cyklu.

Ve sportovní oblasti byly pro W i plénum ČOV připraveny mnohé materiály,
které byly tematicky zaměřeny hlavně na oblast sportovní přípravy, systém
kvalifikací a nominací, činnost štábu a následného vyhodnocování.

Nemalou pozornost věnuje ČOV také reprezentačním zálohám, pro které
organizuje a také plně financuje účast na EYOD - Olympijských dnech
evropské mládeže, které se konají v lichých letech. Doposud jsme se
zúčastnili všech ročníků, přičemž v uplynulém olympijském cyklu se konal v
roce 1993 první ročník zimních EYOD v italské Aostě (vzhledem k politickým
změnám byla účast společná pro českou a slovenskou reprezentaci), druhý
ročník letních EYOD se uskutečnil v nizozemském Valkenswaardu. V roce
1995 se konaly II. zimní hry v Andoře a III. letní hry v anglickém Bathu. Účast
na těchto soutěžích je limitována pro věkovou kategorii do 15 - 17 let, v
závislosti na druhu sportovního odvětví. Organizační výbory těchto her vybírají
do programu sporty olympijské, přičemž z 37 našich sportovních olympijských
sportů byla doposud účast umožněna 3 zimním (biatlon, krasobruslení a
lyžování) a 8 letním svazům (atletika, cyklistika, gymnastika, judo, plavání,
pozemní hokej, tenis a házená). Ve dvou zimních ročnících se her zúčastnilo
39 sportovců, kteří získali celkem 6 medailí. Na dvě uvedené letní soutěže
bylo vysláno 70 reprezentantů, kteří přivezli 8 medailí z III. ročníku. V Bathu
naši sportovci na medailové pozice nedosáhli.

Za přispění Olympijské solidarity MOV jsme v uplynulém roce zaměřili činnost
na sportovním úseku k rozsáhlejší podpoře oblasti odborného vzdělávání a
doškolování. Částkou přes 1 mil. Kč jsme financovali a spolu se sportovními
svazy zorganizovali kursy pro odborné pracovníky v jednotlivých odvětvích,
převážně pro trenéry, a to v atletice, basketbalu, baseballu, sportovní a
moderní gymnastice, ledním hokeji, pozemním hokeji, rychlobruslení, šermu a
volejbalu. Na těchto kursech byla zajištěna účast předních zahraničních
přednášejících expertů z příslušných mezinárodních federací. Jsme
přesvědčeni, že úsilí i prostředky vynaložené do této oblasti, která je někdy z
nejrůznějších důvodů opomíjena, jsou dobrou investicí pro zachycení
nejnovějších trendů ve světovém sportu.

Systematickou podporu přípravy sportovců na olympijské hry považuje ČOV
za jeden z hlavních úkolů své činnosti. Tato pomoc sportovním svazům při
vytváření podmínek přípravy reprezentace byla poskytována v úzké
součinnosti se sportovními svazy po celé čtyřleté období. Probíhala ve dvou
základních směrech - finanční příspěvky a účelové projekty - podle zásad,
konzultovaných se svazy a MŠMT a byla každoročním předmětem
projednávání v orgánech ČOV. Týkala se všech olympijských sportů,



zařazených do programu olympijských soutěží LOH v Atlantě ZOH
v Lillehammeru.

V roce 1993 se naše práce soustředila na tvorbu zásad stanovení finančních
příspěvků pro přípravu sportovců na olympijské hry 1994 a 1996 a na zajištění
potřebných zdrojů na jejich realizaci. V tomto roce, kdy olympijský fond teprve
vznikal, byla hlavním zdrojem státní dotace. V dalších létech se podíl
olympijského fondu na finančních příspěvcích zvyšoval a umožnil celkově
výrazné zvýšení této podpory.

Kritéria, podle kterých jsme postupovali, měla demokratický charakter,
nerozlišovala malé nebo velké sporty, individuální nebo týmové sporty a
neměla ani žádný jiný diskriminační pohled. Byla postavena na principu
podpory a zkvalitnění přípravy nejúspěšnějších reprezentantů, kteří mohly
v olympijské konkurenci dosáhnout dobrých výsledků a projevu solidarity se
sporty, které dosud nedosahují výkonnosti pro úspěšný vstup na olympijská
kolbiště.

Vyžadovali jsme, aby se podporovaní sportovci prezentovali svými úspěšnými
výsledky na evropských a světových soutěžích umístěním do 6. místa na ME
a do 8. místa na MS a OH za současného umístění v první polovině
startovního pole.

V každém roce v tomto olympijském cyklu všechny sporty obdržely tzv.
základní finanční příspěvek, který nebyl vázán na výkonnost. Tento příspěvek
byl upravován z hlediska časového postavení letních nebo zimních sportů
před konáním olympijských her. To znamenalo, že pro sporty, nacházející se
v poslední sezóně před olympijskými hrami, základní příspěvek představoval
minimální částku, neboť v tomto období byla rozhodující příprava sportovců,
kteří již prokázali výkonnost a měli vysokou pravděpodobnost nominace na
OH. Naopak v letech většího časového odstupu od OH byl základní příspěvek
vyšší. Tím se vytvářely předpoklady i pro méně úspěšné sporty k tomu, aby
účelně využívaly finanční prostředky k dlouhodobější koncepci přípravy. Pro
ilustraci uvádíme, že za čtyřleté období tento příspěvek byl minimálně ve výši
600 tis. Kč a záleželo na každém svazu, kam tyto prostředky investoval a jak
se projevují ve změnách výkonnosti.

V souladu se závěry hodnocení účasti na ZOH v Lillehammeru vypracoval a
projednal sportovní úsek projekt podpůrných programů, který vycházel ze
zásady, že vedle finančního příspěvku bude ČOV garantovat určité služby pro
olympijské sportovní svazy a tyto finančně zabezpečí. Jejich cílem bylo
podporovat ty oblasti sportovního tréninku, které se z nejrůznějších důvodů
dostaly mimo centrum pozornosti. Jednalo se především o účast předních
sportovců a jejich trenérů na aklimatizačních kempech v Atlantě a v Naganu,
dále o výcvikové tábory a regenerační pobyty. Projekt po schválení byl
projednán a kvantifikován se sportovními svazy. V rámci uvedeného projektu
došlo také ke vzájemným jednáním a konzultacím s představiteli ministerstva
školství, obrany a vnitra a jejich středisky o problematice státní reprezentace a
přípravě na LOH 1996.



V 1. fázi podpůrných programu Jsme organizačně a finančně zabezpečili
tréninkové kempy v Atlantě. Organizovali jsme je pro 14 sportovních svazů.
Jejich průběh byl jednoznačně hodnocen kladně a fakt, že 82% sportovců,
kteří se umístili v první šestnáctce olympijského pořadí, prošlo těmito kempy,
dokazuje jejich vysoký přínos. Proto také v současné době připravujeme
obdobné kempy v Naganu pro zimní sporty.

Obdobně svazy využívaly příspěvku na výcvikové tábory juniorské
reprezentace zimních sportů. Byl to jeden z nových počinů ČOV, zabezpečit
vedle EYOD také přípravu olympijských záloh, a to s předstihem a
nasměrováním k příštím olympijským hrám. Proto také pro příští rok
doporučujeme financovat přípravu juniorů s výhledem na LOH v Sydney.

Regeneraci sil vrcholových sportovců považujeme za důležitou složku
přípravy. Proto jsme v rámci podpůrných programů zabezpečovali
regenerační pobyty seniorské reprezentace pro 16 svazů. Nepodařilo se však
pro tento program získat všechny svazy. Největší absence byla u sportovních
her a tento problém zůstal nedořešený.

V rámci podpory přípravy na LOH v Atlantě jsme také zakoupili závodní lodě
pro M. Doktora, L. Pollerta, dvojici M. Šimka s J. Rohanem a V. Chalupu.
Ve 2. fázi podpůrných projektů po LOH v Atlantě jsme po předchozí přípravě
přistoupili k realizaci grantového programu v rámci vědeckého servisu. Jedná
se o organizační a finanční podporu oblasti, která zaostává za světovým
vývojem, a která by měla vést k větší objektivizaci sportovního tréninku české
reprezentace. Celkem 14 svazů se již letos zapojilo do tohoto programu a pro
příští období uvažujeme o jeho dalším rozšířením. Největší zájem je o funkční
vyšetření oběhového a dýchacího systému, biochemické analýzy, fyziologická
měření v terénu, silová měření, pohybové testy a poradenskou pomoc.

Podpora přípravy sportovců na olympijské hry nespočívala pouze ve finanční
a organizační oblasti. Vzhledem k tomu, že na ČOV jsou shromažďovány
podstatné informace o dějišti olympijských her, dále o možnostech ubytování,
tréninku a dopravě, využívali zejména trenéři reprezentačních družstev
konzultací, které byly podstatné při tvorbě koncepcí olympijské přípravy i pro
dílčí rozhodování. Tyto informace jsme také zveřejnili formou zpravodajů i
odborných příruček.

Mezi důležité a trvalé úkoly ČOV vyplývající z celosvětového úsilí, ale i
z Charty MOV patří boj proti dopingu. Proto hned po svém ustavení ČOV
spolu s ČSTV inicioval založení a vznik Českého antidopingového výboru pod
vedením doc. Nápravníka. Podílel se na tvorbě jeho stanov a na podpisu
"Charty boje proti dopingu", kterou podepsaly všechny sportovní svazy a další
organizace. V lednu 1995 schválila vláda návrh na přístup České republiky
k evropské Antidopingové úmluvě a jejímu podpisu ve Strassburgu. Následně
pak došlo k jednání mezi MŠMT a Českým antidopingovým výborem za účasti
zakladatelů, to je ČOV a ČSTV.
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Výkonný výbor pak každoročně projednával hodnocení činnosti
Antidopingového výboru (AV) za uplynulý rok, plán činnosti na rok následující,
pomáhal zabezpečovat vysílání představitelů AV na významná mezinárodní
lékařská sympozia a dopingové porady či školení.

Rovněž byla ustavena lékařská komise ČOV, kterou vede MUDr. Pavel Jurák.
Komise uspořádala seminář pro sportovní svazy, organizovala porady s lékaři
a maséry před ZOH a LOH, přenášela poznatky z lékařské komise MOV do
svazů a aktivně se podílela na práci AV. ČOV uspořádal spolu s FTVS
seminář k problematice dopingu a na podzim tr. se podílel na uspořádání
mezinárodního semináře o dopingu spolu s MŠMT a FTVS z pověření Rady
Evropy. ČOV se zúčastnil na základě pozvání od MOV semináře na téma
"Sport proti drogám" na podzim tr. v Cancunu.

Potěšitelnou skutečností je i činnost akreditované dopingové laboratoře,
vedené MUDr. Šlechtovou, která byla vyjmuta z procesu privatizace a
podřízena MZd, a která až na krátkou časovou výjimkou - kdy jí byla snížena
akreditace - opět plně funguje v seznamu MOV.

V rámci prohloubení vzájemné spolupráce uzavřel ČOV smlouvu o spolupráci
s ČSTV a dohodu s Nadací sportovní reprezentace.
Kladně je možno hodnotit i spolupráci s představiteli rezortů MŠMT, Min.
obrany a Min. vnitra a jejich sportovními centry, zejména v rámci přípravy na

. olympijské hry.

Sportovní oblast ČOV tak představuje důležitou i rozsáhlou sféru činnosti,
přičemž dodržuje rozšiřující se trend pomoci sportovním svazům v přípravě
olympijské reprezentace, ale i juniorské a kadetské kategorie

Mezinárodní aktivity ČOV

Prvořadým úkolem roku 1993 bylo zajistit uznaru Českého olympijského
výboru jako řádného člena olympijské rodiny. Na základě naší žádosti došlo k
předběžnému uznání ČOV na zasedání výkonného výboru Mezinárodního
olympijského výboru v Atlantě dne 16. 3. 1993 a k definitivnímu uznání na
101. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Monte Carlu dne 23. 9.
1993.

V témže roce dne 17. prosince byly podepsány paní Věrou Čáslavskou a
panem Vladimírem Černušákem protokoly o zániku Československého
olympijského výboru a o definitivním vypořádání všech závazků z toho
vyplývajících.

Po uznání Mezinárodním olympijským výborem se ČOV stal řádným členem
Evropských olympijských výborů na valném shromáždění konaném 5. - 7. 11.
1993 v Dublinu. K formálnímu přijetí ČOV do Asociace národních olympijských
výborů došlo na valném shromáždění asociace v Atlantě 15. - 16. 12. 1994.
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Tento proces byl završen oficiální návštěvou představitelů ČOV v Lausanne
dne 9. února 1995 u prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Juana
Antonia Samaranche. Pan prezident přijal delegaci ČOV ve složení Věra
Čáslavská, Přemysl Herych, Jan Hronek, Jiří Kossl, Jan Bělohlávek, Ludvík
Daněk a Karol Špaček a konstatoval, že ČOV se ubírá správnou cestou a je
jedním z velmi důležitých a aktivních členů olympijské rodiny.

Rok 1994 byl mezníkem v dějinách mezinárodního olympijského hnutí.
Pařížský kongres, který se konal u příležitosti stého výročí založení
Mezinárodního olympijského výboru se stal oslavou moderního olympismu
rozvíjející myšlenky svého zakladatele Pierre de Coubertina. Na kongresu
zazněl také příspěvek Věry Čáslavské zaměřený na sport a životní prostředí.
Delegaci tvořili Přemysl Herych, Jiří Kossl, Karol Špaček a Emil Zátopek. Rok
1994 byl vyhlášen valným shromážděním OSN rokem sportu a olympijských
ideálů. ČOV a zejména jeho složky pořádaly, nebo se podílely na řadě akcí
spojených s tímto výročím. Akce jsou uvedeny konkrétně ve zprávách o
činnosti jednotlivých složek.

V důsledku dobrých mezinárodních aktivit byli v roce 1994 naši delegáti
zvoleni do komisí Evropských olympijských výborů:
Dr. P. Herych do komise pro přípravu olympijských her,
Dr. J. Hronek do marketingové komise
K. Špaček do technické komise Evropských olympijských výborů.
V. Čáslavská se stala členkou rady Mezinárodního výboru fair play při

UNESCO
doc.J. Kossl členem Mezinárodního výboru Pierre de Coubertina.

Snahou ČOV bylo od počátku získání člena Mezinárodního olympijského
výboru pro Českou republiku. Stalo se tak na 104. zasedání Mezinárodního
olympijského výboru v Budapešti 15. - 18. 6. 1995, kde byla Věra Čáslavská
zvolena členkou MOV pro Českou republiku.

Jako úspěch lze hodnotit také zvolení Přemysla Herycha za člena exekutivy
Evropských olympijských výborů na 24. valném shromáždění Evropských
olympijských výborů v Aténách 10. - 11. 11. 1995.

Na 105. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Atlantě 15. - 18. 7.
1996 složila Věra Čáslavská slavnostní slib nového člena Mezinárodního
olympijského výboru.

Významnou mezinárodní akcí, kterou zajišťoval Český olympijský výbor byl
seminář generálních sekretářů a šéfů misí Evropských olympijských výborů,
který probíhal v Praze v hotelu FORUM 21. - 22. 9. 1995. Při této příležitosti
navštívil Prahu Juan Antonio Samaranch a předal olympijské řády Daně
Zátopkové a Ludvíku Daňkovi. Předseda Mezinárodního olympijského výboru
navštívil také prezidenta republiky Václava Havla na Pražském hradě.
Účastníci ze 47 zemí Evropy hodnotili seminář jak po stránce obsahové tak i
organizační velmi vysoko.
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V rámci bilaterálních vztahů byla konkretizována dohoda mezi ČOV a
národním olympijským výborem Rumunska. Byla uzavřena dohoda s
národním olympijským výborem Slovenska o vzájemných vztazích a
výměnách zkušeností každého půl roku. Probíhá vzájemná spolupráce na
základě uzavřených dohod s národními olympijskými výbory Německa,
Maďarska, Rakouska, Izraele, Japonska, Litvy a připravuje se podepsání
dohody s národním olympijským výborem USA.

Zájem o spolupráci byl projeven zejména v oblasti práce našich složek a byly
učiněny první kroky k realizaci konkrétních akcí s výše uvedenými NOV.

Český olympijský výbor byl iniciátorem schůzky olympijských výborů střední
Evropy, která se uskutečnila v Praze v hotelu Panorama 29. 3. 1995 a
zúčastnily se ji národní olympijské výbory Bulharska, Rumunska, Slovenska,
Německa, Rakouska, Švýcarska a přislíbily si vzájemnou podporu.

Přehled mezinárodních akcí viz příloha k bodu I.

Domácí aktivity

Během čtyřletého období proběhla řada významných domácích akcí, které
pořádal ČOV ve spolupráci se složkami, olympioniky, sponzory i dalšími
subjekty. Byly to zejména:

- Prezentace ČOV a jeho sponzorů na výstavě "Svět pěti kruhů na veletrhu
Insport v Brně ve dnech 13. 1. 1994.

- "Olympijský Gala večer" na Pražském hradě za účasti prezidenta republiky,
významných domácích i zahraničních hostí, olympioniků, sponzorů, novinářů,
který se konal před odjezdem české výpravy na ZOH v Lillehammeru dne 21.
1. 1994.

- Setkání olympioniků, sponzorů a představitelů ČOV s premiérem ČR a členy
vlády na zámku v Kolodějích dne 24. 6. 1994.

- Slavnostní otevření sídla ČOV v Benešovské ul. dne 13. 10. 1994.

- Setkání zástupců ČOV s poslanci Parlamentu ČR začátkem roku 1995
pomohlo vzbudit zájem o oblast sportu v Parlamentu a vytvořit předpoklady
pro další jednání.

- Setkání sponzorů a zástupců ČOV s premiérem V. Klausem v
Lichtenštejnském paláci dne 3. 9. 1995 u příležitosti odeslání přihlášky ČOV
na ZOH '96 v Atlantě.

- "Gala večer Atlanta '96" dne 24. 5. 1996 na Pražském hradě za účasti
prezidenta republiky V. Havla a dalších významných osobností veřejného
života.

- Přijetí hokejistů - mistrů světa v sídle ČOV 25. 6. 1996.

- Spolupráce ČOV při .Antidopinqovérn sprint semináři", který se uskutečnil v
Praze ve dnech 8. - 1O. 11. a na přípravě "Konference o sportu na přelomu
tisíciletí" ve dnech 29. - 30. 11. 1996.
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- Tradiční se stala účast členů W ČOV, olympioniků a sponzorů na
Paralympijském dni, který se každoročně na podzim konal pod záštitou paní
Lívie Klausové na zámku Mělník.

- "Olympijské hry malých sportů" v Nymburku, které každoročně probíhaly za
účasti sponzorů, zástupců ČOV a našich úspěšných olympioniků.

V tomto období období došlo k podepsání smluv o spolupráci s ČSTV, FTVS,
Olympií, které zajišťují pro ČOV partnerskou pomoc ve věcech společných
zájmů.

P. Herych jako představitel ČOV se stal zástupcem ČOV ve Všesportovním
kolegiu ČR, v Radě pro TV a sport MŠM, ve státní komisi ČR pro UNESCO a
v Radě Českého rozhlasu.

P. Herych byl dne 24. 8. 1994 na zasedání W ČOV pověřen řízením W a
sekretariátu ČOV.

II. Rozvoj českého olympismu

Úsek olympismu

Základní směrnicí pro činnost úseku Olympismu Českého olympijského
výboru byl program ČOV, projednaný a schválený výkonným výborem dne
16.března 1993. Dále vycházel z ročních plánů činnosti ČOV a plánů činnosti
jednotlivých složek a komise ČOV, tj. Českého klubu olympioniků, Českého
klubu fair play, České olympijské akademie a komise sportu pro všechny
ČOV, případně z aktuální potřeb doby či z podnětů, které přicházely od MOV
a dalších orgánů a organizací mezinárodního olympijského hnutí.

Koordinátorem a odpovědným pracovníkem činnosti celého úseku byl
místopředseda pro olympismus, úzce spolupracující s předsedy jednotlivých
složek (a komise), případně s celým jejich vedením. Na významnějších
akcích ČOV se pak jednotlivé složky (komise) více či méně razantně
spolupodílely podle potřeby nebo charakteru akce. Kromě toho řadu akcí - viz
jejich níže přiložené zprávy - organizovaly samostatně nebo ve spolupráci s
pracovníky sekretariátu ČOV.

Zpráva o činnosti České olympijské akademie

Česká olympijská akademie se v uplynulém období podílela téměř na všech
akcích úseku olympismu. Na řadě akcí úzce spolupracovala s ostatními
složkami ČOV. Podílela se autorsky a organizačně na přípravě 8 výstav k
dějinám olympismu, českého sportu a dětské kresby v ČR, na 3 výstavách v
zahraničí. Výrazně se podílela na publikační činnosti ČOV a jeho složek, Její
členové publikovali více jak 20 článků v odborném tisku u nás i v zahraničí
(úplný seznam je v OSC ČOV) nebo se podílela na oficiálních tiscích MČOV a
MOV.

Autorsky i odborným poradenstvím se její členové podíleli na výrobě 4 filmů k
problematice olympismu a dopingu, připravili řadu dalších scénářů k filmům ke
100 výročí MOV a ČOV, které však nebyly pro finanční nákladnost zatím
realizovány.
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Ve spolupráci s dalšími organizacemi připravila i několik soutěží vědomostního
a výtvarného charakteru. V uvedeném období uspořádala 8 zasedání a 10
večerů s mezinárodní účasti na různá témata (viz příloha).

Členové ČOA dále zajišťovali řadu stáží zahraničních odborníků z ose MOV
v Lausanne a několika dalších NOV.

Velká pozornost byla věnována i propagaci olympijské myšlenky mezi školní
mládeží. Zajistila vydání několika materiálů pro školy, na všechny okresní
školní úřady byla předána kopie filmu Olympijské jubileum, uskutečnila se
řada besed a ČOA dala podnět k pořádání školních olympijských dnů a her v
roce 1994, od té doby se tato akce stala důležitou součástí činnosti řady škol
všech stupňů. Úzce spolupracuje i s Asociací školních sportovních klubů.

Důležitá je i její podpora činnosti filatelistické společnosti Olympsport a
Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu (nákup olympionik a zajišťování
olympijských výstav).

Od roku 1995 vypisuje ČOA významné granty, dva byly úspěšně obhájeny, na
jednom se pracuje a pro rok 1997 je vypsán grant nový, který by měl
zmapovat ohlas činnosti ČOV v naší veřejnosti.

Bohatá je mezinárodní spolupráce ČOA s národními akademiemi zejména
sousedních států. Vysíláme naše zástupce na akce MOA v Olympii, podílíme
se na vědecké práci ostatních OA a ose.

, V příloze je uveden výběr z akcí ČOA.

Zpráva o činnosti komise sportu pro všechny ČOV

Komise sportu pro všechny ČOV byla založena roku 1993. bezprostředně
navázala na svou předchůdkyni při ČSOV a převzala také řadu akcí - závazků
z dřívější doby. Se souhlasem W ČOV bylo zřízeno tzv. Informační středisko
sportu pro všechny ČOV. Tyto úkoly plní agentura Sprint, která plní i
poradenskou službu pro veřejnost. Komise SPV se podílí na vydávání
Českomoravského fit kalendáře.

Již tradičně pořádá celostátní Plaveckou soutěž školních štafet o pohár ČOV,
Pohár Emila Zátopka, soutěž Zátopkova desítka a Zátopkova pětka. V
letošním roce proběhl 5.ročník Plavecké soutěže měst 500 x 100 m (nad
IV.ročníkem v roce 1995 převzal patronát Mezinárodní olympijský výbor (v 30
městech ČR, 18 000 účastníků).

Kromě toho se spolupodílí a podporuje soutěž ve šplhu na laně nazvanou
Memoriál Bedřicha Šupčíka.

Většina těchto akcí má velký ohlas, zejména na školách a běžně se těchto
akcí účastní dnes více jak 100 škol různých stupňů České republiky. Na
propagaci a organizaci těchto akcí se významnou měrou podílí i Český
rozhlas. Hodně si slibujeme od spolupráce s Asociací školních sportovních
klubů, která se stala kolektivním členem ČOA.

Komise dala podnět k pořádání tzv. Olympijských dnů zdraví, kdy se
současně konají sportovní soutěže, kursy lékařské prevence a zdravého
životního stylu, příp.další akce osvětového charakteru. Na organizaci se
podílejí i obecní úřady, tělovýchovné jednoty, zdravotnická zařízení, místní
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hygienické stanice. Pro tuto akci byl zpracován a dvakrát vydán metodický
materiál.

Kromě toho komise pořádala semináře k problematice sportu pro všechny,
komunální tělovýchovy, k problematice formování systému tělesné kultury v
České republice, pořádala diskusní večery a další podobné akce s cílem
podpořit rozvoj sportu pro všechny a využít nejnovějších poznatků , iniciovat
nové formy organizace. Ze seminářů vydala dva sborníky o problematice
sportu pro všechny a komunální tělovýchovy.

V roce 1996 prošla komise reorganizací. S obnovením plné činnosti počítáme
po volbě nového vedení ČOV, po široké diskusi o cílech a úkolech komise se
zástupci těch organizací, které se podílejí na sportu pro všechny.

Komise vykonala velký kus práce, ale nenašla zatím větší ohlas v práci výše
uvedených organizacích. Proto je nutné prodiskutovat a řešit její další
postavení, organizaci a funkce.

Zahájení činnosti komise Žena a sport ČOV

Mezinárodní olympijský výbor v poslední době věnuje velkou pozornost
rozvoji ženského sportu a podílu žen nejen na vlastní sportovní činnosti, ale i
na řízení sportu. Velkou pozornost této problematice věnoval i XII. olympijský
kongres v Paříži, který jasně stanovil povinnost národním olympijským
výborům zabývat se vážně i touto otázkou. Proto se v posledních letech
konaly různé mezinárodní konference na téma Žena a sport (v Brightonu,
Oslu 1995 a naposledy v Lausanne 1996).

Proto bylo rozhodnuto založit komisi Žena a sport ČOV. Přípravou byla
pověřena dr. Naďa Vlasáková. V přípravném výboru by měly být dále doc.
dr.Anna Hogenová, Štěpánka Hilgertová, Hana Novotná, Květa
Pecková-Jeriová. Po ustavení komise bude složení upřesněno.

Zahájení činnosti Olympijského studijní centra ČOV

V průběhu roku 1996 byly postupně připravovány kroky k zahájení činnosti
ose ČOV. Vlastní činnost zahájilo počátkem září 1996. Prvním a hlavním
úkolem pro nejbližší období je zpracování Olympijské databáze ČOV včetně
Almanachu českých olympioniků, Olympijské encyklopedie, olympijské
statistiky a navázání styků s podobnými centry v zahraničí. V budoucnu by
ose mělo pro ČOV zajišťovat základní publikační a propagační činnost
(výstavy, soutěže atd.) a rozhodující měrou by se mělo podílet na přípravě
oslav 100. výročí ČOV ve spolupráci se sekretariátem ČOV, složkami ČOVa s
kolektivními členy ČOA (MTVS,odd.NM, FTVS UK,FTK PU Olomouc, ČNB
atd.)

Na tvorbě databáze se pracuje, základní podklady připraveny Podklady
zabezpečují spolupracovníci P.Hladík, M.Šebík, J.Šrámek, M.Jarý, dr.
Lennartz ze SRN aj.

ose je umístěno na FTVS UK (propojení na Ústřední tělovýchovnou
knihovnu, na Internet a podobná ose v zahraničí, v budoucnu i na příslušná
muzea, archivy ap.).
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Příprava oslav 1OO.výročí ČOV v roce 1999

Oslavy 100.výročí olympijského výboru jsou vhodnou příležitostí zmobilizovat
činnost ČOV v oblasti olympismu, zejména ve výchovné, propagační a
odborné oblasti. Oslavy 'lOů.výročí jsou významnou událostí v životě sportu
dané země. Účastní se jí představitelé státu, zástupci diplomatického sboru,
zástupci společenského, politického a kulturního života, představitelé MOV a
dalších mezinárodních sportovních, vládních i nevládních organizací. Je to
obrovská příležitost demonstrovat historické tradice i současnost olympismu a
sportu před světem.

Byly zahájeny základní přípravné práce:

-filatelistickou sekcí Olympsportu projednáno vydání příležitostní známky, ev.
možnost dalších akcí ve spolupráci s Českou poštou

- vydána publikace Český olympismus a filatelie

- s ČNB projednáno vydání pamětní mince

- jedná se o vydání pamětních medailí ČOV

- vypsání výzkumného grantu Dějiny českého olympismu, jeho výsledkem by
mělo být vydání oficiálních dějin českého Olympismu a dalších brožur jako
Soubor dokumentů dějinám českého olympismu, Český olympismus ve
fotografii aj. První díl Souboru dokumentů do roku 1918 se již připravuje k
vydání

- připravena česko-anglická propagační brožura Český sport a olympismus

- ve spolupráci s NM v Praze jsou zdarma zajištěny (v rámci smlouvy s
spolupráci) sály v hlavní budově Národního muzea v Praze na Václavském
náměstí na dobu květen-červenec, resp.srpen roku 1999.

Zpráva o činnosti Českého klubu olympioniků za čtyřleté období 1993 - 1996

V závěru roku 1992 byl ustaven - po rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou
republiku - Český klub olympioniků. Novým předsedou se stal Ludvík Daněk,
místopředsedy Božena Krejcarová, Jan Kůrka a Petr Kment. Členy
předsednictva se dále stali: Jiří Kynos, Dana Zátopková, Josef Němec, Imrich
Bugár, Oldřich Svojanovský, Antonín Procházka, Helena Fibingerová, Karel
Engel, Jaroslav Pauer.
Odpovědnost za jednotlivé úseky činnosti byla rozdělena takto:
oblast sponzorská Ludvík Daněk
oblast společenská Jan Kůrka
oblast sociální Božena Krejcarová
oblast sportovní Petr Kment
oblast ekonomická Jiří Kynos

Členem ČKO se podle statutu může stát každý olympionik, který se aktivně
zúčastnil olympijských her a který se do klubu přihlásí. Členství je tudíž
dobrovolné a není omezeno ziskem medailí či umístěním do určitého místa na
olympijských hrách, jako tomu bylo při založení tehdejšího Československého
klubu olympioniků v roce 1975.
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Prvořadým úkolem Českého klubu olympioniků je šíření olympijských
myšlenek, především mezi mládeží. K tomu slouží různé besedy,
autogramiády a další akce. ČKO zajišťuje besedy pro sponzory a propagaci
sponzorů na akcích jím pořádaných.
Český klub olympioniků, resp. předsednictvo, absolvuje v průběhu roku kolem
40 oficiálních akcí. K tomu je nutno přičíst akce další, kterých se zúčastňují
jednotliví členové předsednictva ve svých regionech.

V průběhu let 1993 - 1996 se uskutečňovaly pravidelně následující akce:
únor - březen Ples olympioniků
červen Běh olympijského dne v 10- 12 městech ČR
říjen Běh Terryho Foxe

K těmto pravidelným akcím v jednotlivých letech organizovalo P-ČKO další
aktivity:

Rok 1993
Pohár rozhlasu, Středoškolský pohár, výstava v Tyršově domě s olympijskou
tématikou, vydání propagačních brožurek k výročí 20 let od založení klubu
olympioniků, podíl na akcích komise sportu pro všechny, příprava regionálních
klubů olympioniků (iako první v Českých Budějovicích), první mezinárodní
kontakt s Olympian International atd. V tomto roce se také zintenzivnila práce
sociální komise, která zajistila několik lékařských prohlídek a zákroků
(náhrada kyčelního kloubu atd).
Celkový počet členů v roce 1993 byl 162 z toho bylo 39 důchodců, nositelů
medailí.

Rok 1994
Tento rok začal i pro členy předsednictva ČKO slavnostně - a to účastí na
Galavečeru .Lilleharnrner 94" na Pražském hradě.
V rámci olympijské výstavy na Brněnském výstavišti se uskutečnila velká
beseda s několika autogramiádami našich olympioniků. Členové klubu se
rovněž zúčastnili slavnostní akce - 100 let od založení Mezinárodního
olympijského výboru v pražském Rudolfinu. Pozvaní olympionici se zúčastnili
slavnostního přijetí premiérem Klausem v Kolodějích. Setkání se zdravotně
postiženými sportovci v Mělníce, různé besedy v rámci olympiád zdravotně
postižených sportovců.

Předsednictvo klubu zajistilo výjezdní zasedání v Krkonoších, kde se po
jednání předsednictva konala velká beseda s autogramiádou se všemi
starosty krkonošského regionu. Velká beseda s autogramiádou se koanla také
ve sportovním gymnáziu v Jilemnici. Další výjezdní zasedání v Českých
Budějovicích, zájezd na oslavy 200 let porcelánky Klášterec nad Ohří. Při 20.
ročníku Vánoční laťky v Krnově besedy pro žactvo. Uskutečnily se akce v
Českém ráji a beseda v Turnově.

Televizní besedy olympioniků pro Cable plus, zajištění a předávání poháru pro
Memoriál July Tormy, Středoškolský pohár v Jablonci nad Nisou, zajištění
předání podkladů pro poslankyni Martu Hubovou pro její cestu na Sympozium
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Ženy - Peking, setkání olympioniků v hotelu Praha s předáním odměn, resp.
sociální výpomoci důchodcům - medailistům.

Jednou z velkých akcí (kromě každoročních, uvedených na začátku zprávy(,
byla přehlídka olympijských filmů pod názvem "Olympijské hry v Ponrepu".
Tato přehlídka trvala celkem 4 dny, (v minulosti se již konala v rámci ČSKO)
uskutečnila se ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Českou
olympijskou akademií. Jednalo se o filmy od roku 1908 do roku 1988. Besed k
jednotlivým olympiádám se zúčastnili jejich přímí aktéři, celkem přes 30
olympioniků.

V rámci mezinárodních kontaktů pokračovalo jednání s Olympiad International
- prezidia, jehož členem se stala B. Krejcarová.

V tomto roce měl klub celkem 205 členů, z toho starších 60 let (důchodců) 71
a z tohoto počtu bylo celkem 46 medailistů - 19 nositelů zlatých, 14 stříbrných
a 13 bronzových medailí.

Rok 1995
První velkou akcí v tomto roce byla společná návštěva Olympijského muzea a
sídla Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. Této první výpravy do
Mekky olympismu se z P-ČKO zúčastnili: L.Daněk, B. Krejcarová, P. Kment, J.
Kůrka, I. Bugár, J. Němec, A. Procházka, O. Svojanovský.

Konalo se dvoudenní výjezdní zasedání s velmi zdařilými besedami pro děti a
dospělé, s doprovodnými akcemi v Bílé Třemešné

Nejdůležitějšími besedami (s velkou účastí dětí a mládeže se stal Pohár
rozhlasu v Hodoníně, v Praze pak s mentálně postiženými dětmi, v Plzni při
Ceně osvobození, ve Vysokém Mýtě při Mezinárodním běhu míru.

Členové P-ČKO se zúčastnili Olympijského míčového sedmiboje v Nymburce
(J. Kůrka, O. Svojanovský, J. Němec).

Výjezdní zasedání předsednictva - podzimní se uskutečnilo v Českých
Budějovicích, resp. na Hluboké. Jednáno s Nadací sportovní reprezentace a o
invalidním vozíku pro Alfréda Jindru, kanoistu (L. Daněk, J. Kůrka, J.
Čtvrtečka). Jednání Prezidia Olympian International o návrzích k vytvoření
celosvětové organizace olympijských účastníků - informace o korespondenci
mezi F. Schirmerem a G. Fellim (B. Krejcarová). Celosvětová organizace
olympijských účastníků ustavena v Lausanne 21. 11. 95 - účast L. Daněk,a B.
Krejcarová.
Vánoční setkání důchodců v hotelu Pyramida v Praze.

Počet členů v roce 1995 - 199 osob. Počet důchodců - medailistů 51, z toho
nositelů zlatých medailí 20, stříbrných 17, bronzových 14.

V říjnu 1995 obdržela Dana Zátopová a Ludvík Daněk z rukou prezidenta
MOV J.S. Samaranche OLYMPIJSKÝ ŘÁD.
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Rok 1996
I v tomto roce ČOV organizoval pravidelné akce.
Účast členů klubu na sportovních akcích tělesně postižených - např.
Mezinárodní závody v boccii v Janských Lázních, atletické závody, speciální
olympiády mentálně postižených sportovců v Praze (L. Daněk, J.
Kratochvílová).

Významnou složkou se stává stále více sociální oblast, neboť starší
olympionici mnohdy zůstávají sami s jedním důchodem, většinou průměrným.
V průběhu uplynulých čtyř let se uskutečnilo několik návštěv u nejstarších
olympioniků při jejich významných jubileích. (Karel Matoušek - operace
kyčelních kloubů, léčba v lázních atd. s pomocí Nadace sport. reprezentace,
kde jsou členy rady L. Daněk, J. Kůrka, J. Čtvrtečka, J. Raška, J. Pecka,
Vůbec nejstarším olympionikem je gymnasta Novotný (OH 1936 Berlín, který
oslavil v letošním říjnu 90 let.

V průběhu těchto 4 let odešli také z našich řad někteří významní olympionici:
Olga Davidová-Modrachová, první předsedkyně a iniciátorka ČSKO, dále v
listopadu Boža Karlík, rovněž jeden ze zakládajícich členů klubu - v 88 letech.
Další významnou akcí v tomto roce byla účast medailistů z P-ČKO na OH v
Atlantě (L. Daněk, B. Krejcarová, O. Svojanovský, J. Němec, A. Procházka a
P. Kment).

Koncem letošního roku (1996) je v ČKO soustředěno více než 300
olympioniků, z toho téměř 160 starších 60 let, z nichž je 11 zlatých, 21
stříbrných a 15 bronzových medailistů.

Členové předsednictva Českého klubu olympioniků měli a mají vždy na
paměti, že olympijská myšlenka je vysoce morální a jako taková musí být
zachována i pro další generace.

Zpráva o činnosti Českého klubu fair play

Naše snažení pokračovalo i v dalším volebním období. Abychom totiž
evidovali, publikovali a vyznamenávali sportovce za jejich morální přístup při
soutěžních utkáních, abychom zaznamenávali i jejich aktivní přístup při
celospolečenském dění - pomoc postiženým v nouzi, záchrany lidských životů
atd. Současně jsme si dali za cíl odměňovat vynikajíci sportovce za jejich
celoživotní dráhu v duchu fair play.

Nebývá to často jednoduché, a tak nám dovolte začít naši zprávu ne tím, co
se nám podařilo, ale tím, co se nám nedaří. O činech, které se dají zařadit pod
pojem fair play, nás musí někdo informovat. Nevěříme, že se těch dobrých
skutků událo míň, než v létech minulých. A my se o nich nedozvíme. Je to
snad nějaký rys současného stavu naší společnosti i našich masmédií, že si
všímají víc těch negativních jevů - a málokdo si sedne a napíše nám: ten a ten
sportovec se zachoval čestně a poctivě, tolerantně, respektoval svého
soupeře, nešlo mu o vítězství za každou cenu.
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Těch návrhů třeba v letošním roce je mizivá hrstka proti létům minulým.
Obrátili jsme se - a není to poprvé - na svazy, aby nás o takových dobrých
skutcích informovaly. Nechceme být skeptičtí, snad do doby, než budete číst
tytá řádky se svazy ozvou. V některých případech se to už stalo, dokonce
svaz atletiky publikoval naši výzvu v Atletických listech. Ten náš dopis to nebyl
jen prázdný apel, to byla prosba. Vždyť ti, kteří se zachovali v duchu fair play
si zaslouží, aby se o jejich skutcích vědělo, ne kvůli ocenění, ale aby se stali
příkladem. A to je , domníváme se, v současném normálním stavu naší
společnosti, do které patří nepochybně sportovní hnutí, moc důležité.
Jednotlivé svazy by si měly uvědomit, že jejich tvář nedělají jen sportovní
výsledky, ale i morální chování jejich členů.

Jsme rádi a zdůrazňujeme to, že jsme uvítali iniciativu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, které už několik let vypisuje školní cenu fair play. V
řadě škol se jejich snažení setkalo s velkou odezvou. A domníváme se, že
společné vyhlašování našich cen s odměnami školní soutěže dodalo našim
slavnostním zasedáním novou a významnou dimenzi.
Ještě k těm našim slavnostním shromážděním: snažíme se vždycky, aby měla
vysokou společenskou i kulturní úroveň Ne nadarmo se v jejich průběhu
vystřídali se svým pozdravem naši nejpřednější umělci, především z
Národního divadla.

Jistě není nepodstatné, že za uplynulé období dostali naši sportovci i
propagátoři myšlenek fair play řadu mezinárodních ocenění Mezinárodního
výboru pro fair play při UNESCO v Paříži. Od roku 1992 přibylo k našim
dosavadním laureátům mezinárodních cen dalších 10 sportovců, takže se
snad můžeme pochlubit, že k dnešnímu dni máme už 36 nositelů
mezinárodních cen. (Vracíme se na domácí půdu: nositelů našich cen je už za
dobu trvání 499).

Zúčastnili jsme se vyhlašování mezinárodních cen (Paříž, Stuttgart, Řím)
delegacemi vedení klubu.

Navázali jsme kontakty s Evropským hnutím fair play, naši členové vyjeli také
na jejich zasedání, např. do holandského Naardenu nebo do Turecka. Dva
naši zástupci se zúčastnili setkání příznivců snahy o fair play v Polsku - a
přinesli odtud cenné podněty.

V únoru 1996 jsme uspořádali už II. evropské sympozium o fair play. Přijeli
delegáti ze 13 evropských zemí. Nám jistě nepřísluší hodnotit toto setkání.
(Také s bohatým kulturním programem.) Pro nás budiž skromným svědectvím,
že hned v průběhu sympózia nás požádal generální sekretář Mezinárodního
výboru pro fair play p.Janusz Piewcewicz, zda bychom byli ochotni uspořádat
v Praze předávání mezinárodních cen. Slíbili jsme mu, že tuto slavnostní
událost uskutečníme v r. 1998 a pilně se na to už dnes připravujeme.
K mezinárodní oblasti patří i to, že se pravidelně každý rok zúčastňujeme
předávání cen fair play na Slovensku.
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Řada členů našeho vedení se aktivně podílela na diskusích či seminářích,
které se dotýkaly naší činnosti - naposled třeba přednesl svůj referát "Mládež
a doping" M. Doležal na mezinárodním setkání "Boj proti dopingu " V Praze

Už léta jsme spolupořadateli Běhu Terryho Foxe. Tato humánní aktivita
získává stále víc příznivců, účast v letošním ročníku byla až překvapující - a i
ten (třeba symbolický) finanční příspěvek na fond boje proti rakovině není jistě
pominutelný.

I když oblast propagace našich myšlenek ve sdělovacích prostředcích mohla
být daleko širší, musíme ocenit některé z našich časopisů a rozhlas, že se
nám snaží pomoci. Bohužel televize je nám hodně dlužna.
Nebudeme a nechceme samozřejmě vypočítávat schůzovní činnost našeho
klubu. Jednali jsme tehdy, když to bylo zapotřebí - např. naše připomínky k
uvažovanému statutu ČOV.

Chtěli bychom vás seznámit se změnami ve vedení Českého klubu fair play.
Na říjnové schůzi byl v tajném hlasování postaven do čela klubu doc. PhDr.
Jiří Pelikán, CSc. Místopředsedy byli zvoleni dr. Karel Malina a Jiří Vícha.
Miroslav Doležal byl jmenován doživotním čestným předsedou klubu. rovněž
tajnou volbou byl navržen jako kandidát budoucího výkonného výboru ČOV
Jiří Vícha, náš bývalý vynikající hráč a trenér házené, člen vedení klubu a
nositel Mezinárodní ceny fair play.

Spolu s Českým klubem olympioniků a Českou olympijskou akademií jsme
toho názoru, že by v budoucím výkonném výboru měli být zástupci těchto tří
klubů či složek ČOV. Vždyť oni svým postojem by měli být garantem, že
olympijská myšlenka bude vždycky v ČOV prosazována, třeba i na úkor
partikulárních zájmů.
Vždyť oč nám všem jde a musí jít: aby duch olympismu našel své
nezastupitelné místo v našem usilování.

III. Ekonomická činnost ČOV

Ekonomický úsek

Zpráva o hospodaření ČOV od jeho vzniku 1. 3. 1993 do 25. 11. 1996

Český olympijský výbor byl založen 21. prosince 1992. Vlastní ekonomickou
činnost začal až 1. března 1993, neboť podle dohody se Slovenským
olympijským výborem k výše uvedenému termínu ukončil svoji činnost
Československý olympijský výbor včetně ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že členové pléna každý rok při schvalování rozpočtu
obdrželi vyhodnocení rozpočtu za uplynulý rok a za rok 1996 mohou obdržet
až po účetní závěrce na konci roku, tj. v roce následujícím, je tato zpráva o
hospodaření finančním obrazem k 25. 11. 1996.
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PŘíJMY
VÝDAJE

za uplynulé období činily:
za uplynulé období činily:

ZŮSTATEK k25.11.1996 činí:

278,922 mil. Kč
220,323 mil. Kč

58,599 mil. Kč

I. STRUKTURA VÝDAJŮ
- koupě objektu ČOV + vybavení
- příspěvky svazům ze státního rozpočtu
- příspěvky svazům ze sponzor. prostředků
- náklady na ZOH 1994
- náklady na LOH 1996
- odměny medailistům
- náklady na EYOD 1993 a 1995
- příspěvky sport. centrům Brandýs, Nymburk
- činnost ČOV (hmotný a nehmotný investiční

majetek, osobní náklady, nákupy, služby, složky,
komise, ap.) 41,234 mil. Kč

v příloze a) přehled zaslaných finančních příspěvků svazům
pro olympijskou přípravu

v příloze b) přehled zaslaných finančních prostředků od
sponzorů

v příloze c) struktura nákladů na olympijské hry

CELKEM

II. STRUKTURA PŘíJMU

- příjem od ČSOV při rozdělení
- dotace ze státního rozpočtu sport. svazům
- dotace na ZOH 1994
- dotace na LOH 1996
- příspěvky ze zisku SAZKA a.s. na činnost
- příjmy od sponzorů
- úrokové výnosy
- ostatní příjmy (MOV, ISL, ap.)
- příjem od bank na odměny medailistům

CELKEM

Pozn.: *

**

***
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23,870 mil. Kč
65,000 mil. Kč *
41,046 mil. Kč *
12,083 mil. Kč ***
24,700 mil. Kč ***
6,656 mil. Kč
3,484 mil. Kč
2,250 mil. Kč

220,323 mil. Kč

55,472 mil. Kč
65,000 mil. Kč
12,000 mil. Kč
26,500 mil. Kč
9,600 mil. Kč

80,700 mil. Kč **
11,986 mil. Kč
11,008 mil. Kč
6,656 mil. Kč

278,922 mil. Kč



III. PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽiTí ZŮSTATKU

1. Vzhledem k tomu, že není ukončen finanční rok, je zapotřebí počítat,
že náklady do konce roku 1996 vzrostou cca o 5,5 mil. Kč, tedy o tuto
částku se sníží zůstatek (např. doplatky za LOH, odměna 1 mil. Kč
nejlepšímu olympioniku, odměny olympionikům - důchodcům, provozní
náklady, ap.)

2. Ze zůstatku se počítá s 20 mil. Kč na příspěvky sportovním svazům na
období od 1.12.1996 až 30.6.1997, než ČOV podepíše nové
sponzorské smlouvy na léta 1997 - 2000.

3. Zůstatek dále tvoří 25 mil. Kč jako rezerva ČOV a tyto prostředky jsou
uloženy na dlouhodobých termínovaných vkladech.

4. Zbývajících cca 8 mil. Kč ze zůstatku jsou prostředky, s kterými je
počítáno na činnost ČOV v I. pololetí roku 1997.

IV. ÚČETNí ZÁVĚRKA

Účetní závěrka roku 1993, 1994 a 1995 byla ověřena auditorem. V roce 1996
provedl Nezávislý kontrolní úřad kontrolu vyúčtování státních dotací za roky
1993, 1994 a 1995.

Dotace sportovním svazům ze státního rozpočtu byly každý rok realizovány -
zaslány na základě rozpisu ČOV přímo z MŠMT sportovním svazům.

Účetní závěrka za rok 1996 včetně zprávy auditora bude předložena dle
Stanov ČOV plenárnímu zasedání v březnu 1997, které zároveň schválí i
rozpočet na rok 1997.

V Praze dne 19. 12. 1996
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PŘíLOHY

1. Příloha ke zprávě o činnosti: "Výkonný výbor a sekretariát čav"

2. Příloha k bodu 1.: "Přehled zahraničních akcí čav 1993 - 1996"

3. Příloha k bodu II.: "Přehled akcí úseku olympismu"

4. Příloha k bodu III.:
a) "Finanční příspěvky svazům pro olympijskou přípravu

v období 1993 - 1996"

b) "Přehled získaných finančních prostředků a naturálního
plnění od sponzorů"

c) "Struktura nákladů na olympijské hry"



Příloha ke zprávě o činnosti

Výkonný výbor a sekretariát ČOV

a) Výkonný výbor byl zvolen na plenárním zasedání ČOV dne 21. 12. 1992 v
tomto složení:
1. V. Čáslavská
2. P. Herych
3. J. Hronek
4. J. Kčssl
5. L. Daněk
6. M. Jedlička
7. J. Poliert
8. V. Šubrt
9. F. Dvořák
10. J. Karger
11. J. Lendl
12. J. Dědič
13. O. Novák
14. Z. Kubec
15. I. Satrapa
16. V. Srb
17. J. 8ělohlávek
18. M. Doležal
19. P. Jákl

22 x 1* předsedkyně
27 x místopředseda pro sport
27 x místopředseda pro ekonomiku a marketing
25 x místopředseda pro olympismus
21 x člen W
26 x
24 x
9 x odešel z W v r. 1994

22 x
1 x odešel z W v r. 1993

23 x
2 x zemřel v r. 1993

20 x
21 x
19 x
25 x
25 x
23 x
22 x

1* uvedena účast na zasedáních W ČOV.
V průběhu 1. volebního období se uskutečnilo 7 plenárních zasedání ČOV,
28 zasedání W ČOV a 1 slavnostní zasedání ke 100 letům MOV.

Přehled plenárních zasedání ČOV

I.
II.

21.12.1992
21.5.1993

III.
IV.

22. 1.1994
23. 6.1994

V. 18.3.1995
VI. 9. 3. 1996
VII. 22. 6.1996
VIII. 19.12.1996

účast 72 z pozvaných 78
57 78

přijaté 2 sporty - korfbal a squash

92,3 %
73 %

55 80 68 %
56 80 70 %

druhá část proběhla jako slavnostní zasedání
ke 100. výročí založení MOV

58
53
50

80
80
80

73 %
66,3 %
62,5 %
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Po celé období pracoval v tomto složení:
K. Špaček, generální sekretář
H. Jelínková, sekretářka
I. Tomisová, mezinárodní úsek
J. Hrdina, sportovní úsek
E. Řehoř, sportovní úsek
L. Malinová, sekretářka sportovního úseku vystřídala v r. 1995 A. Tomkovou,

která odešla na mateřskou dovolenou
J. Kynos, ředitel ekonomického a marketingového úseku
J. Fridrichová, ekonomický úsek
D. Prokopová, ekonomický úsek
M. Hanušová, pracovnice pro složky a organizaci akcí
Z. Hubičková, překladatelská činnost
Z. Přikryl, správce domu

Sportovní úsek řídil P. Herych, 1. místopředseda pro sport.

Ekonomický a marketingový úsek řídil J. Hronek, místopředseda pro
ekonomiku a marketing.

Činnost složek řídil J. Kossl, místopředseda pro olympismus.

V r. 1994 zakoupil ČOV olympijský Gum v Benešovské ulici. ČOV tak získal
reprezentativní budovu s velmi dcbrými podmínkami jak pro přijímání
významných návštěv tak i pro práci sekretariátu. V novém sídle ČOV byla dne
22. 9. 1995 odhalena busta Pierra de Coubertina, za přítomnosti předsedy
MOV J.A. Samaranche.

Úkol zajišťovat činnost všech organu, složek, komisí i připravit veškeré
podmínky pro účast naší výpravy na OH byl splněn beze zbytku a ke
spokojenosti většiny olympijských sportů.



Příloha k bodu I

Přehled zahraničních akcí ČOV 1993 - 1996

1993
akce MOV
Otevření Olympijského muzea Lausanne 22.-25.06. v. Čáslavská,

K. Špaček, J. Kossl

Bilaterální jednání na MOV

14. seminář GS a šéfů misí

Lausanne duben
červen

Dublin 04.-07.11

Osla 13.-17.05.

Valkenswaard 02.-10.07.

P. Herych, J.Hronek
J. Hronek

akce EOV
22. valné shromáždění K. Špaček,P. Herych

K. Špaček,P. Herych

Letní olympijské hry
evropské mládeže 45 osob

Právní seminář Řím 25.03. K. Zuska

Marketingový seminář Vídeň 28.-30.04. J. Hronek

akce Klubu fair-play
Zasedání správní rady CIFP Paříž 26.-28.05 V. Čáslavská

K. Špaček

Zasedání správní rady CIFP Paříž 08.-09.11. V. Čáslavská
K. Špaček

Zasedání CIFP a udělení
cen za rok 1992 Paříž 08.-10.11. L. Propper,

P. Vršecký

Evropská konference Fair-play Naarden 22.-24.10. A. Dlabačová
F. Nepil

akce České olympijské akademie
33. zasedání MOA Stará Olympie 07.-22.07. 2 studenti

Postgraduální seminář MOA
pro studenty historie a TV Stará Olympie 15.5. - 30.06. B. Krylová

Zasedánípedagogůsportovn~h
vysokých škol Stará Olympie 24.-31.08 M.Kohoutek

Zasedání ředitelů sportovních
muzeí Lausanne 28.09.-02.10. I. Slavík

Bilaterální jednání s NOA :
Slovenska Bratislava
SRN Mainz

11.-12.06.
27.11.-02.12.

J. Kossl
J. Kossl

akce Českého klubu olympionikŮ
Setkání účastníků OH Kolín 27.-30.05. B. Krejcarová,

J. Kůrka

bilaterální akce
návštěvy dějišť OH Lillehammer a Atlanta

1



1994
akce MOV
XXVII. zimní olympijské hry Lillehammer 12.-27.02.

Olympijský kongres Paříž 28.08.-04.09. P. Herych,K. Špaček
J. Kossl, E. Zátopek

akce ANOV
9. valné shromáždění Atlanta 11.-19.12. K. Špaček,P. Herych

akce EOV
23. valné shromáždění Lisabon 03.-06.11. K. Špaček,P. Herych

15. seminář GS a šéfů misí Reykjavík 11.-15.05. K. Špaček,P. Herych

I. symposium GS Stará Olympie 15.-19.09. K. Špaček

Marketingové symposium Londýn 30.05.-02.06. J. Hronek

akce Klubu fair-play
Ustavující zasedání
Evropského hnutí fair-play Zurich 27.-29.05. K. Malina,

A. Dlabačová
Účast na slavnostním zasedání
slovenského Klubu fair-play Bratislava 20.05. J. Kossl,M. Doležal

akce České olympijské akademie
34. zasedání MOA Stará Olympie 18.07.-02.08. 2 studenti

Seminář pro ředitele NOA
a pracovníky NOV a MSF Stará Olympie 02.- 08.06. J. Kossl,P. Slepička

I. Tomisová
Postgraduální seminář MOA
pro studenty historie a TV Stará Olympie 14.05.-01.07. P. Šourek

Jednání s NOA SRN Kolín, Mainz 02.-08.12. J. Kossl

akce Českého klubu olympioniků
Běh Olympijské pochodně Oslo 04.-07.02 L. Daněk, R. Změlík

bilaterální akce
Dohoda se Slovenským NOV Bratislava 13.06. P.Herych,K. Špaček,

I. Tomisová

Dohoda s Maďarským NOV Budapešť 17.-18.06. P. Herych,K. Špaček

Dohoda s Rumunským NOV Praha 23.11. V. Čáslavská

mezinárodní kongresy
Konference .Zena a sport" Brighton 05.-08.05. I. Slepičková
Vědecký kongres
,,100 let olympismu" Budapešť 02.06. F. Kolář

Symposium "P. de Coubertin" Bratislava 17.-18.06. J. Kossl,F. Kolář
XXV. světový kongres FIMS Athény 10.-17.09. P. Jurák,P. Homolka

2



1995
akce MOV
Návštěva sídla MOV
a Olympijského muzea Lausanne 09.02. 90 osob

Stáž v Olympijském muzeu
a archivu Lausanne 17.-25.07. J. Kossl

Seminář šéfů misí OH 1996 Atlanta 15.-24.05. P. Herych, J. Hrdina

akce EOV
24. valné shromáždění Athény 09.-12.11. P. Herych,K. Špaček

16. seminář GS a šéfů misí Praha 21.-22.09. V. Čáslavská,
P.Herych,K. Špaček

Zimní olympijské hry
evropské mládeže Andorra 04.-10.02. 26 osob

Letní olympijské hry
evropské mládeže Bath 09.-14.07. 51 osob

II. symposium GS Stará Olympie 09.-13.04. K. Špaček

Schůze komise pro přípravu OH Vídeň 21.04. P. Herych

Schůze marketingové komise Vídeň 12.-13.06. J. Hronek

Schůze technické komise Helsinky 27.-28.06. K. Špaček

Marketingový seminář Varšava 22.-24.02. J.Hronek,
M. Jedlička

akce Klubu fair-play
Zasedání CIFP a udělení
cen za rok 1994 Stuttgart 27.-29.01. 4 osoby

I.VS Evropského hnutí fair-play Istanbul 21.-24.09. A. Dlabačová

Zasedání CIFP a udělení
cen za rok 1995 Řím 08.-12.12. 7 osob

akce České olympijské akademie
35. zasedání MOA Stará Olympie 05.-18.07. I. Štumpfová,

T. Dvořák
Postgraduální seminář MOA
pro studenty historie a TV Stará Olympie 15.05.-01.06. A. Bočková

Seminář pro pedagogy
sportovních vysokých škol Stará Olympie 24.-31.07. VVelebil,M. Lehnert

25. reg. zasedání Maď.NOA Budapešť 04.-06.12. E. Kubáňová

Jednání s Olympijským
studijním centrem Kolín 11.-13.09. J. Kossl

Zasedání Rumunské NOA Brasov 23.-26.06. A. Rychtecký

3



akce Českého klubu olympioniků
Schůze přípr. výboru pro ustavení
Mezinárodní asociace účastníků OH Zurich 29.-30.04. B. Krejcarová

Jednání o spolupráci s Bayern
Leverkussen Leverkussen 02.-03.03. 5 osob

Ustavení Mezinárodní asociace
účastníků OH Lausanne 20.-22.11. B. Krejcarová,

L. Daněk
bilaterální akce
Reciproční návštěva Rumunského NOV Bukurešť 13.-15.10. P. Herych,K. Špaček

100. výročí NOV SRN Berlín 13.-14.12. P. Herych

100. výročí NOV Maďarska Budapešť 15.-17.12. P. Herych,K. Špaček

Účast na hrách HAPOEL Tel Aviv 11.-17.06. P. Herych,K. Špaček

Návštěva Nagana a
jednání s NOV Japonska Nagano 23.04.-01.05. V. Čáslavská,

P. Herych,J. Hronek

mezinárodní konference
Konference "Sport proti drogám" Řím 19.-21.02 Č.Nápravník,

P.Jurák
Světová konference
"Sport a životní prostředí" Lausanne 11.-16.07. J. Kossl

Konference
"Evropské olympijské studentské dny" Sombathély 20.-23.10. E. Kubáňová

1996

akce MOV
Hry XXVI. olympiády Atlanta Atlanta 19.07.-04.08.

105. zasedání MOV Atlanta 13.-17.07. V. Čáslavská

akce ANOV
10. valné shromáždění Cancún 10.-19.11. V. Čáslavská,

P. Herych,K. Špaček
akce EOV
25. valné shromáždění Kodaň 25 .. -27.10. P. Herych,K. Špaček

17. seminář GS a šéfů misí Tel Aviv 02.-05.05. K. Špaček,P. Herych

Schůze výkonného výboru Řím 28.02.-01.03. P. Herych
Kodaň 24.10. P. Herych

Schůze technické komise Athény 14.-16.03. K. Špaček
Vídeň 26.-27.09 K. Špaček

Technický seminář Berlín 01.-03.03. K. Špaček

Schůze marketingové komise Kortu 24.-28.09. J. Hronek
Schůze komise pro přípravu OH Praha 05.09. P. Herych



akce Klubu fair-play
II. Evropské symposium fair-play Praha 02.-03.02.

Schůze správní rady CIFP Paříž 14.-16.05. V. Čáslavská,
K. Špaček

Slavnostní zasedání Slovenského
klubu fair-play a předání cen Bojnice 07.-08.06. M.Doležal,K. Malina,

J. Pelikán

II. VS Evropského hnutí fair-play Varšava 12.-15.09. K. Malina, J. Hegyes

akce Českého klubu olympionikŮ
Olympijské setkání .Mnichov 96" Mnichov 23.-26.05. B. Krejcarová

Závěrečná schůze přípravného výboru pro
ustavení Mez. asociace účastníků OH Zurich 08.-09.06. B. Krejcarová

akce České olympijské akademie
36. zasedání MOA Stará Olympie 19.06.-02.07. M Prát, M. Barešová

Postgraduální seminář MOA
pro studenty historie a TV Stará Olympie 01.05.-15.06. T. Perič

Výstava" 100 let OH" Kolín 16.-19.05. J. Kossl

Seminář k 100 výročí MOV Bratislava 20.-21.04. J. Kossl

Zasedání Slov. NOA na téma
"Muzejnictví a dokumentace" Bratislava 21.-22.09. J. Beranová,

K. Štursová,
A. Macáková

bilaterální akce
Návštěva dějiště OH 96 Atlanta 17.-23.04. 6 osob

Návštěva dějiště ZOH 98 Nagano 05.-13.10. P. Herych, J. Hrdina

Dohoda s NOV Litvy Vilnius 29.-31.05. P. Herych,K.Špaček

Reciproční návštěva NOV Litvy Praha 16.-18.10. 2 osoby

Dohoda s NOV Izraele Cancún 16.11. V. Čáslavská

mezinárodní konference
Světová konference .Žena a sport" Lausanne 13.-17.10. A. Hogenová

IV. kongres "Sportovní management" Montpellier 01.-06.10. E. Čáslavová

VI. kongres "Sport pro všechny" Soul 20.-25.04. Z. Teplý

Odb. seminář "Výživa ve sportu" Řím 25.11.-14.12. P. Jurák
Kongres k 50. výročí založení

Čsl. společnosti TV lékařství Bratislava 10.-12.10. 4 osoby



Příloha k bodu II

Přehled akcí úseku olympismu

Propagační činnost

Výstavy:

1993 -1994 Olympijské hry očima dětí (soutěž MOV a ČSOV/ČOV) - MTVS
Praha

1994 Svět pěti kruhů - BW Brno

100 let Mezinárodního olympijského výboru- Svět pěti kruhů, NM Praha

100 let olympismu, FTK Olomouc

1994 - 1995 Norové na českých horách - Holmenkollen, Oslo, Norsko

1995 - 1996 VlIl.olympijský kongres v Praze 1925 - 1995, MTVS Praha

1996 - 100 let olympijských her, MTVS Praha

spolupodíl na výstavách:

- Olympic Women, Atlanta 1996

- Olympijská literatura, Lausanne, Atlanta 1996

- Wellcoming, Atlanta 1996

patronát nad výstavami:

- Filatelistická výstava,Plzeň 1995

- Olymphilex, Atlanta 1996

- Sportování našich babiček a dědečků, Východočeské muzeum, Hradec
Králové

1996

K dispozici je neustále doplňovaná putovní výstava Olympijské hry - byla
použita na Výstavě neziskových organizací, Veletržní palác, a na výstavě
sportovního zboží, Palác kultury Praha v roce 1995 a její část při plenárních
zasedání ČOV, 1994 , 1995 a 1996 na FTVS UK Praha a při mezinárodním
semináři ČOA Úloha olympismu v současném světě, FTVS UK 1993 a při
mezinárodním semináři ČOA Olympijská dokumentace a muzejnictví 1995 v
Holicích v Č.

Publikační činnost

-5 čísel Revue ČOV

-12 svazků Olympijské knihovničky (Olympijská charta, Stanovy ČOV a
statuty složek ČOV, Historie ČOV. 1.- IV.svazek olympijské dokumentace v
MTVS, odd. NM, Úloha olympismu v současném světě, Sportovní arbitráž,
Tělesná kultura, Stát, město, obec a pohybová rekreace, Příspěvky k historii
Českého a mezinárodního olympijského hnutí, Olympijská Čítanka, Olympijské



ideály mládeže, Sociální a profesní adaptace
sportovců-olympioniků po skončení závodní činnosti)

vrcholových

- ve spolupráci s Olympsportem publikace Olympismus a filatelie

- ve spolupráci s MTVS publikace pro děti 6 - 11 let Co nevíte o OH

12 čísel Zpravodaje ČOV (L. Propper)

Podíl na zpracování oficiálního díla ke 100.výroČí vzniku MOV 1.-3 díl, MOV
Lausanne 1994-1995, 3.díl v tisku

Podíl na zpracování díla ke 100.výroČí I.OH 1896, OSC Koln, SRN

- Historie Českého a Československého olympijského výboru, francouzsky
Nice, Francie 1996

- články o českém olympismu: Pierre de Coubertin a Čechy, časopis ISOH,
USA1995a1996

- články k českému a mezinárodnímu olympismu, Historie dopingu a boje
proti němu, Sportreport 1993-1995

- články o českém olympismu v časopise Český klub (česky a anglicky) 1995
a 1996

- spolupodíl na tvorbě publikace Olympijská kronika (2 vydání 1996) a na
publikaci Atlanta 1996

Podíl na výrobě filmů

1994-0lympismus a umění,délka cca 15 min., 1 x uvedeno v ČT 1994

- Olympijské jubileum (česky a anglicky), délka 60 min., 1 x uvedeno v ČT
1994, 2 x v kanadské a 2 x v japonské televizi 1994, 1995, účast na
film.festivalech v Itálii, Kanadě a v Olomouci 1995 a 1996, obdržely české
zastupitelské řady a okresní školské úřady

1996-ve spolupráci s FTVS, MŠMT a Antidopingovým výborem 3 filmy k boji
proti dopingu (Kossl.Historie dopingu ve sportu, Pyšný: Zdravotní otázky
dopingu, Slepička: Výchova boj proti dopingu)

V přípravě jsou scénáře k filmům o dějinách olympismu a o nejvýznamnějších
českých olympionicích - v rámci přípravy na 1OO.výročí ČOV v roce 1999.

Vědomostní soutěže

1994 a 1996 - podklady pro posluchačskou soutěž v rádiu Bonton, Nová Alfa,
aj.

1995 ve spolupráci s MTVS vědomostní a literární soutěž o olympismu pro
děti

1996 podpora soutěže studentů středních školo Historii olympismu (spolu s
MŠMT) 1996

Zasedání České olympijské akademie s mezinárodní účastí (zástupci NOA
Rakouska, Německa, Maďarska a Slovenska, Olympijského muzea v
Lausanne, OSC Koln a Institutu W.Gebhardta, Essen, SRN)



1993 Úloha olympismu v současném světě, FTVS UK Praha

1994 Olympijské hry, Kulturní dům Holice v Č., výstavka, beseda

100 let olympijského hnutí, FTK Olomouc, účast z Polska

Role psychologie v současném olympijském hnutí, FTVS UK Praha

1995 Olympijská dokumentace, archivy a muzejnictví, Kulturní dům Holice v
Čechách

1996 České sportovní a olympijské styky se sousedními zeměmi, FTVS UK
Praha

Filozofie tělesné kultury, FTK Olomouc

Olympismus a filatelie, FTVS UK Praha

-spolupodíl na Národní konferenci Tělesná výchova a sport na

přelomu století, FTVS UK Praha

Diskusní veČery České olympijské akademie

1993 Problém dopingu, FTVS UK Praha

H.Haag,SRN:Úloha a organizační činnost Německého olympijského institutu

R.Naul, SRN:Mezinárodní sportovní organizace

1994 Vztah státu k tělesné kultuře, FTVS UK Praha

O těle, FTVS UK Praha

O pohybu, FTVS UK Praha

K.Lennartz:Česko-německé olympijské vztahy 1896-1945

1995 Fenomén prohry, FTVS UK Praha

Otázky dopingu, Dům ČOV, spolu s členy Antidoping.výboru

1996 Fenomén vítězství

Zajištění studijních pobytů na ČOV

- průběžně studenti FTVS UK Praha

- studenti Německé vysoké školy, Kóln,SRN 1994,1995

- stáži sta Olympijského muzea v Lausanne, Brown (dr.Wendl) 1995

- novinář z Jugoslávie, p.Jovanovič, 1995

- pracovnice Olympic Women, 1995

- doc.J.Grexa, 1995

- dr.Wendl, 1996

ÚČast našich zástupců na zasedání Mezinárodní olympijské akademie. .stáže
a studijní pobyty v zahraniČí

1993

2 studenti FTVS a FTK v Olympii



2 zástupci vysokých škol v Olympii

2 zástupci na semináři Německého olympijského institutu, Berlín,SRN

1 zástupce setkání pracovníků olymp.muzeí, Lausanne

2 studenti F1VS a FTK v Olympii

1994

1 postgraduant v Olympii

3 zástupci ČOA a ČOV v Olympii

1995

2 studenti F1VS a FTK v Olympii

1 postgraduant v Olympii

2 zástupci VŠ v Olympii

studijní pobyt v Olympijském museu v Lausanne

1996

2 studenti F1VS a FTK v Olympii

1 postgraduant v Olympii

- průběžně účast na zasedáních Olympijských akademií Slovenska,
Maďarska, Německa a Rakouska s odborným vystoupením k tématu
zasedání a o činnosti ČOA (např. 1993 České olympijské hnutí a svět, Essen,
Olympijská výchova Bratislava, 1994 Život a dílo Pierre de Coubertina,
Bratislava, 1995 Český sport a olympismus, OSC Koln atd.)

Olympismus a školy

- ve spolupráci s MTMŠ a ČKFP - udělování školních cen fair play

- podnět k organizaci Školních olympijských dnů (her): např.

1994 Olympijský rnesrc na FTK Olomouc (zasedání, beseda,
výstava,sportovní soutěže),

1994 - 1996 Gymnásium Plzeň, Brandýs n.L., Sloup, školní OH malotřídek
okresu Mladá Boleslav, školní OH Čelákovice atd.

Výzkumné granty České olympijské akademie

1995

A,Rychtecký: Olympijské ideály mládeže (mezinárodní výzkum)- obhájeno

P.Slepička a kol.: Sociální a profesní adaptace sportovců - olympioniků po
skončení závodní činnosti - obhájeno.

1996 a 1997

J.Beranová a kol.: Dějiny českého olympismu

Pro rok 1997 byl ještě vypsán grant: Ohlas činnosti ČOV v české veřejnosti.

Účast na mezinárodních seminářích kongresech a konferencích v zahraničí

1993 Olympijská výchova, Bratislava



Olympismus a výchova, seminář Německého olympijského institutu, SRN

1994 Xll.olympijský kongres v Paříži

1995 Doping, Koln, SRN

Svět a hry, Berlín,SRN

Sport a olympismus ve východní Evropě, Berlín, SRN

Žena a sport, Brighton, VB

Sport a prostředí, Lausanne

1996 Žena a sport, Lausanne

Sport pro všechny, Soul, Korea

Zasedání Mezinárodní společnosti olympijských historiků, Atlanta,USA

Členství v zahraničních organizacích

- členství v Mezinárodní společnosti olympijských historiků, ISOH

- členství v Mezinárodní komisi historie tělesné výchovy a sportu při CIEPS

- členství v Mezinárodním výboru Pierre de Coubertina při MOV

Dohody o spolupráci

1994

- dohoda ČOA s OSC Koln, SRN

- dohoda s W.Gebhardt Institutem, Essen, SRN

1995

- Dohoda s Národním muzeem Praha (podpora nákupní činnosti MTVS v
oblasti olympionik, olympijské fotografie, výstavní činnost, publikační činnost -
roční plány spolupráce).

Různé

- Ve spolupráci s ČKO a Národním filmovým archivem Praha - Týden
olympijských filmů, Ponrepo 1994

- obnovení ceny dr.J.St.Gutha-Jarkovského, statut, výroba plakety, poprvé
udělena za rok 1995

- zavedení medaile ČOV, statut

- tvorba statutu ČOA a ostatních složek, 1993

- podíl na práci Národní koordinanční rady pro sportovní informatiku

- podíl na tvorbě výplatních postálek ČOV

- podíl na tvorbě příležitostních známek s olympijskou tématikou a dalších
filatelistických materiálů (Olympsport)

- starost o údržbu hrobů dr.J.St.Gutha-Jarkovského, .fRčsalera-Ořovského,
K.Hitomi, výzdoba hrob dr. Kroutila aj.

- 1996 založena komise Žena a sport-nutnost připojit se k Brightonské
deklaraci.



Přílohak bodu IIIa

Finanční příspěvky svazům pro olympijskou přípravu v období 1993 až 1996
Spony finanční příspěvky gramy celkem
letní 1993 I 199-1- I 1995 I 1996 95-96 tis. Kč

Atletika 705 969 1682 2326 1479 7161
Badmimon 138 100 200 300 O 738
Baseball 138 100 I 200 300 O 738
Basketbal 6821 601 1457 300 01 3040
Box 536 5871 724 854 2151 2916
Cyklistika 401 621 724 959 5361 3241
Fotbal 138 378 200 685 01 1401
Gymnastika 138 2J.9 724 484 26 1621
Házená 501 5-1-5 1317 1094 01 3458
Jachting 138 100 I 200 385 1161 939
Jezdectví 138 100 200 300 01 738
Judo 451 I 134 5481 7811 1981 2112
Kanoistika 1978 20831 4039 3954 18131 13867
Lukostřelba 138\ 100 200 I 3251 01 763
Moderní gymnastika I 1961 221 \ 331 540 01 1288
Moderní pětiboj 196 2731 7241 5441 2811 2018
Plavání 421 517 724 1159 3181 3140
Pozemní hokej 1381 100 200 300 O 738
Softbal 591 5731 1387 696 O 3247
Stolní tenis 196 170 200 400 01 966
Střelecrví 1440 1561 I 2904 3121 9551 9981
Šerm 3021 308\ 724 645 561 2035
Tenis 9881 1.091 2295 1251 I 01 5643
Veslování 620 I 378 898 8391 .+50I 3185
Vodní pól o 138\ 100 \ 2001 300 O 738
Volejbai ,--I 601 I 1980 7761 250 I 3882-I)

Vzpírání I 422\ ~-~ I 3751 3621 1781 1610-/.)

Zápas 81 S I J.821 81 1 833 1251 3069
ICELKE~I 12963 I 13333 I 261681 248131 6996\ 842731



Spony finanční příspěvky gramy celkem
zimní 1993 1 199J. 1 1995 1 1996 95-96 tis. Kč

Biarlon 1200 656 370 5761 226 3028

Boby 322 170 184 300 01 976

Curling O 100 100 300 O 500

Krasobruslení 1024 3781 517 5661 54 2539

Lední hokej 2095 1380 1634 1573 893 7575

Lyžování 2553 1283 767 891 1 249 5743

Rychlobruslení 106 100 100 300 O 606

Saně 106 100 I 100 300 O 606

Snowboard O O O 200 O 200

I_C_E_L_KE_M ..:..-_7_4_06_1__ 4_1_67_1"--_3_7_72.....:1~_5_00_6..:.,.1_1_42_2....;.1_21_7_73_1

Rekapitulace

Iletní a zimní svazy I 20369 I 17500 1 29940 I 29819 I 84181 106046 I
z toho:

státní dotace 17500 17500 I 15000 15000 I 01 65000
sponzor mg 2869 01 14940 14819 I 8418 I 41046

2



Příloha k bodu III b

Přehled získaných finančních prostředků a naturálního plnění
od sponzorů

A) Sponzory TOP I. tvořily firmy:
Agrobanka,Transgas,Samsung-Calex,Jihomoravskáenergetika,
Brněnské veletrhy a výstavy, Škoda Mladá Boleslav, Radegast, Sazka a
Dobrá voda.
Dále do TOP I. patřil naturální sponzor firma Adidas a mediální partneři Česká
televize, Český rozhlas a Mladá fronta Dnes
Příjmy od finančních sponzorů dosáhly na základě trojstranných
smluv (sponzor - agentura - ČOV)

částky: 120,465 mil. Kč

B) Dodavatelé od nichŽ získal ČOV finanční plnění:
Coca-Cola, Kodak, Swatch, Motorola a Sensormatic.

Příjmy od těchto dodavatelů dosáhly na základě trojstranných smluv
částky: 2,920 mil. Kč

C) CELKEM příjmy od sponzorů a dodavataelů dosáhly
částky: 123,385 mil. Kč

Z uvedené finanční částky obdržel ČOV na své účty od agentury
částku: 80,700 mil Kč

Struktura použití sponzorských finančních prostředků za uplynulé období:

1. Příspěvky sportovním svazům
2. EYOD - olympiáda mládeže
3. Přísdpěvky sport. centrům Nymburk, Brandýs
4. Příspěvky sportovním svazům na období

1. 12. 1996 až 30. 6. 1997
5. Prostředky, které byly použity na činnost

ČOV (převážně ČKO, KFP a ČOA

41,046 mil. Kč
3,484 mil. Kč

2,250 mil. Kč

20,000 mil. Kč

13,920 mil. Kč

CELKEM 80,700 mil. Kč

D) Naturální plnění získal ČOV od těchto sponzorů a dodavatelů:

Adidas, Delta Air Lines, Kras, Svit, Kodak, Kaufring - Polo Sport, Swatch, Opti-
Kaufring, Orsi, Coca Cola, Pharmavit.

Vyjádřeno finančně - dostal po přerozdělení ČOV v naturálním plnění zboží
v hodnotě cca: 8,600 mil. Kč



Příloha k bodu III c

Struktura nákladů na olympijské hry

A) Zimní olympijské hry 1994

náklady

a) dopravní náklady 1 994
b) pobytové náklady 2 369
c) náklady na jednotné oblečení 3786
d) zdravotnický materiál 117
e) technika 542
f) refundace mezd a OON 186
2:) kapesně a diety 873
hl propazace - revue ZOH 1 206
ch) ostatní náklady 1010

tis. Kč

le E L KE M 12 083 I

B) Letní olympijské hry 1996

náklady k 25.11. 1996
tis. Kč

a) dopravní náklady 8472
b) pobytové náklady 2387
c) náklady na jednotné oblečení 5301
dl zdravotnický materiál 264
e) technika 610
f) refundace mezd a OON 1800
2:) kapesné a diety 800
h) propagace - revue LOH 2159
ch) ostatní náklady 2907

le E L K EM 24700 I



Doplněk k příloze bodu ID b

Přehled
, k ' h fi v, h v d k o , I íh I v , d oZIS anycnancmc prostre u a natura Dl o p nem o sponzoru

1. Celkové příjmy od sponzorů činily:
z této částky ČOV obdržel:

123,385.000,- Kč
80,700.000,- Kč (tj. 65,4 %)

Zůstatek: 42,685.000,- Kč

Tento zůstatek zůstal agentuře APC na Public relation a provizi v tomto
finančním rozděleni:

18,000.000,- Kč na PR (tj. 14,6 %)
24,685.000,- Kč - provize (tj. 20 %)


