Zápis
z jednání Parlamentu ČBA
dne 1.4.2015 v Třebíči
Delegáti s hlasem rozhodujícím (13):
Drábek (Eagles), Aubrecht (SK Kotlářka), Posselt (Tempo), Meško (Zlín), Chadim (Draci), Schauer (Hroši),
Urbánek (Nuclears), Krejčíř (Blansko), Jozek (Panteři), Vykoukal (Bučovice), Drnec (Technika), Bohoněk
(Arrows), Voják (Olomouc)
Nezastoupené oddíly (39):
Fulleros Praha, Kotlářka Praha, Old Boys Praha, SaBaT Praha, Miners Kladno, Rakovník Red Crayfish, Angels České
Budějovice, Giants Borek, Hawks Žinkovy, Májští sršní, SC Merklín, Sharks Spálené Poříčí, Sokol Hluboká, Tygři Zliv,
Wolfs Domažlice, Žraloci Ledenice, Blesk Jablonec, Lokomotiva Louny, Patriots Liberec, Praotci Roudnice, Klackaři
Kostelec, Meteors Žamberk, Orlice Choceň, Piráti Žacléř, Rytíři Trutnov, SB Svoboda, Sparks Mladé Buky, Wayne‘s
World Pardubice, Aligátoři Znojmo, Clubs Kyjov, Express Brno, Pipas Brno, Sokol Bedřichov, Spiders Třebíč, Vinaři D.
Kounice, ZŠ Pastviny, Snails Orlová, Cannibals Šumperk, Klasik Frýdek-Místek
Delegáti s hlasem poradním (7):
Ditrich (VV), Roll (KK), Přibyl (ČBA), Votinská (ČBA), Hanuš (VV), Rejman (VV), Richter (KR)
Hosté (0):
Program Parlamentu ČBA 2015:
1) Zahájení
2) Volba pracovních komisí
3) Schválení programu Parlamentu
4) Rok 2015 (hlavní akce, rozdělení oblastí, schválení komisí, rozpočet 2015)
5) Diskuse, různé
6) Schválení usnesení
1. Zahájení
Parlament byl zahájen úvodními slovy předsedy Výkonného výboru (dále VV) ČBA Petra Ditricha v 18:30 hod..
Pozváno: 52 delegátů
Přítomno: 12 delegátů
Vzhledem k nízkému počtu delegátů byla vyhlášena půlhodinová čekací doba.
Během čekací doby byl vylosován pavouk ČBP mužů pro rok 2015. Losování řídil předseda STK Pavel Jozek.
2. Volba pracovních komisí
Mandátová a návrhová: Richter, Přibyl, Urbánek
Zapisovatelé: Roll, Votinská
Návrhy na složení komise i zapisovatele byly schváleny.
Zpráva mandátové komise: z 52 řádných delegátů je po skončení čekací doby přítomno 13 delegátů (25%).
Parlament je usnášeníschopný.
Ditrich informoval o Programu OH a šanci baseballu být na OH 2020 v Tokiu. Všichni jsou optimističtí a věří, že
baseball bude do Programu OH v Tokiu zařazen.
3. Schválení programu Parlamentu 2015
Ditrich představil program Parlamentu.
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Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje programu druhého Parlamentu 2015
Hlasování
pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Program Parlamentu České baseballové asociace byl schválen.
Rok 2015
Ditrich informoval o náplni tohoto programu. Všichni členové VV ČBA mají připraveny prezentace o své
plánované činnosti na období 2015-2019. VV ČBA se od svého zvolení sešel 3x, dvoudenní jednání je v plánu na
konci dubna. Dále bude představeno složení jednotlivých komisí ČBA a rozpočet na rok 2015.
Ditrich zahájil představení programů jednotlivých členů VV ČBA.
Petr Ditrich
Představil Harmonogram změn stanov ČBA, první návrhy budou projednány na VV v dubnu, náměty budou
přijímány do 31. května 2015.
Informoval o plánovaném předložení koncepce ČBA do roku 2019 a prvních vizích roku 2025. Budou upřesněny
vztahy s organizátory velkých akcí, používání dresů a názvu Česká baseballová asociace.
Pořadatelé ME juniorů a kadetů byli schváleni již v roce 2014 – kadeti Brno, junioři Ostrava. Zájemci o
spolupořadatelství pro rok 2016 se mohou hlásit do 15. května.
Tým ČR se dostal na Univerziádu v Gwangju, bude tak mezi 8 vybranými týmy.
Proběhla jednání o možnosti prezentovat baseball v Olympijském parku Rio 2016, který má být obdobou parku
pro OH v Soči. Akce bude prezentována i mimo Prahu.
Snahou ČBA bude nadále udržet postavení ČBA v dotacích od MŠMT.
Návrh usnesení
Parlament ČBA bere na vědomí harmonogram změny Stanov ČBA
Hlasování
pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Harmonogram změn Stanov ČBA byl schválen
Michal Hanuš
Představil své povinnosti a zodpovědnost v rámci VV ČBA.
Mezinárodní vztahy – pomoc klubům při propagaci akcí v zahraničí, pomoc reprezentaci a klubům dostat se na
turnaje do světa, příhraniční spolupráce, projekt Euro Baseball Tour
Reprezentace mužů – proběhl jednání s realizačním týmem, cílem je dostat dobré týmy na turnaj PBT, představil
realizační tým a program reprezentace pro rok 2015
Zapisovatelská komise – cílem je proškolit nové zapisovatele pro zápasy ČBA, vyzkoušet program iScore
používaný ČSA, připravit koncepci do roku 2019
Lékařská komise – zajištění lékařů pro reprezentační týmy, příprava koncepce povinných lékařských prohlídek,
specializovaný lékař v Praze, koncepce do roku 2019
Marketingová komise – chtěl by se zaměřit na komunikaci a PR a zlepšení IT koncepce ČBA
Pavel Jozek
Sportovně technická komise – příprava návrhu nového systému soutěží, přidělování pořadatelství MČR a ČBP,
postupového klíče na MČR, zvýšen atraktivity všech soutěží, spolupráce s ČSA v kategorii U10, příprava
koncepce do r. 2019
Oblastní pracoviště – nastavení jednotné struktury oblastních pracovišť, stanovení spravedlivých dotací,
příspěvků na koordinátory soutěží a rozhodčí
Kluby – větší důraz na Opening day, nastavení dotací klubům podle věkových kategorií, nově příprava
baseballového galavečeru
Komise rozhodčích – nově je zavedeno hodnocení rozhodčích, které je součástí Zprávy o utkání, cílem navýšení
počtu rozhodčích a komisařů
Marketing – využít baseballový galavečer k propagaci baseballu, udílení cen Extraligy a ČML
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Pavel Chadim
Rozvoj mládeže a členská základna – plynulý přechod na systém nových věkových kategorií, cílená podpora pro
kategorii U7, spolupráce s oblastními rozvojáři, cílená podpora pro větší města a pro důležitá integrační města,
nová road show.
Trenéři – koncepce podpory a rozvoje trenérů do r. 2019, systém trenérského vzdělávání do r. 2019, nový projekt
Trenéři pro Tokio 2020
Mládežnická reprezentace – cíle: junioři – medaile na ME, top 10 na MS; kadeti – postup na MS; žáci – titul na
ME; zvýšení počtu kvalitních přípravných utkání
Po představení programů jednotlivých členů VV ČBA vyhlásil Ditrich diskusi, do které se nikdo nezapojil.
Návrh usnesení
Parlament ČBA bere na vědomí plány ČBA na rok 2015
Hlasování
pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Plány ČBA na rok 2015 byly schváleny.
Ditrich předložil přehled členů jednotlivých komisí.
Krejčíř podal návrh na zařazení Marka Pomazala do Marketingové komise. Předseda komise Marek Rejman
návrh doporučil.
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje návrh komisí s doplněním Marka Pomazala do MK.
Hlasování
pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
schváleno
Komise ČBA byly schváleny.
Ditrich okomentoval rozpočet ČBA na rok 2015, který navazuje na předchozí předložený v lednu v Praze. Došlo
k naplnění příjmů podle odhadů, mohl tak být zrušen příspěvek reprezentantů. Byl doplněn detailní rozpis
jednotlivých programů pro oblasti a klouby a upřesněny další položky.
Rejman se vyjádřil k rozpočtu ze své pozice hospodáře ČBA.
Do diskuse o rozpočtu se zapojili Drnec, Meško, Rejman, Bohoněk, Chadim.
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2015.
Hlasování
pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Rozpočet ČBA na rok 2015 byl schválen.
Rejman seznámil plénum s vizemi ČBA do roku 2025.
*do roku 2025 nastoupí hráč vychovaný v ČR v základní sestavě týmu MLB
*tým ČR postoupí na OH 2020 v Tokiu
*baseball bude lépe prezentován v médiích – občasné zprávy v hlavním vysílacím čase v BBV, informace o
zápasech v ostatních sportovních zprávách
*dojde ke změně v myšlení a přístupu na všech úrovních a nastavení správného systému
*Cesta do Tokia – projekt k OH, odměna trenérům a hráčům, důraz na konkrétní hráče – tváře baseballu
Do diskuse o vizích se zapojili Meško, Krejčíř, Drnec, Aubrecht, Schauer, Chadim
Po skončení diskuse předseda ČBA Petr Ditrich ukončil jednání Parlamentu
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Závěry a usnesení
1.
2.
3.
4.

Parlament ČBA bere na vědomí harmonogram změny Stanov ČBA
Parlament ČBA bere na vědomí plány ČBA na rok 2015
Parlament ČBA schvaluje návrh složení odborných komisí s doplněním Marka Pomazala do MK.
Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2015.

Zapsali: Roll, Votinská

Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: baseball@baseball.cz, web: www.baseball.cz

