Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 3/2015
Přítomni:

Petr Ditrich, Michal Hanuš (do 20:10 hodin), Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek
Rejman, František Přibyl
Jednání VV ČBA 9. února 2015 v Humpolci. Schůze zahájena v 17:00 hodin a
ukončena v 23:10 hodin.
1. Kontrola zápisů z minulé schůze VV ČBA (5.1. a 17.1.)
Schváleno bez připomínek. Všechny staré úkoly vyřazeny. Zbývá úkol 4/1 a 5/9.
Úkol: Přibyl zveřejnit zápis 17.1.na baseball.cz
2. Jednání Parlamentu 2015, zpráva o činnosti
Jednání Parlamentu hodnoceno jako velmi konstruktivní s vysokou účastí. Parlament
zvolil nové složení VV ČBA. Předložen zápis z Parlamentu ČBA 18.1.2015. Zápis
bude rozeslán předsedům klubů, oblastním pracovištím a předsedům odborných
komisí.
Úkol: Přibyl rozeslat zápis Parlamentu ČBA předsedům klubů, OP a komisím
VV ČBA děkuje všem členům pracovních komisí a zvláště Evženii Votinské a Martinu
Tulisovi za vedení zápisu z jednání.
3. Rozdělení pracovních oblastí, sekretariát ČBA
Rozdělení komisí ČBA a zodpovědností mezi jednotlivé členy VV. Projednáno s tím že
bude upřesněno na dalším jednání.
Sekretariát ČBA pracuje ve složení Ditrich (předseda), Přibyl (výkonný ředitel),
Votinská (asistentka). Dále sekretariát využívá prací Rypara a Svobody (baseball.cz),
Bystřická (účetní služby). Od dubna pak projednat využití Zawadové na ME v ČR. Byly
předloženy jednotlivé smlouvy se zaměstnanci a schváleny jejich odměny a podmínky
činnosti.
4. Hlavní úkoly VV ČBA v roce 2015
VV ČBA připraví na jednání Parlamentu úkoly pro rok 2015. Předloženy materiály
v oblasti rozvoje a soutěží.
Předložené materiály členů výboru:
Chadim – Koncepce rozvoje mládeže 2015 -2018 (program, rozpočet) – schváleno.
Přílohou tohoto zápasu.
Jozek – Koncepce řízení soutěží 2015-2018 (koncepce, rozpočet) – schváleno pro rok
2015, podpora klubů z mimořádné dotace oddílům. Z kapitoly soutěže a marketing
schváleno 50 000 do položky marketink (gala večer), oblastní zástupce STK, podpora
2015-2018 (přes dotace OP). Návrhy na změnu Legislativních norem – chyby v SŘ
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upřesnit před sezónou v Metodickém pokynu STK, ostatní dát k projednání komisím a
předložit pro rok 2016.
Nový výpočet dotací oblastem – schváleno.
Rejman – předložil pracovní verzi materiálu Baseball Czech s cíli a plány do roku 2025
a vyzval členy VV, aby se k materiálu vyjádřili a případně doplnili. Vzato na vědomí.
Ditrich – důležité akce ČBA v ČR a zahraničí (bude připomínkováno ostatními členy
výboru), časový harmonogram ve věci změny Stanov.
Důležité akce v ČR:
V ČR se pořádá několik akcí, které jsou specifické rozsahem, významem i
financováním. ČBA všechny tyto akce podporuje a plánuje to i nadále. Vztah ČBA
vůči akcím je potřeba lépe specifikovat.
PBT (Bagin, Hanuš), SUPERCUP (Benátčan, Chadim), Z-tko (Ovesný, Chadim),
Horská klinika (Lipavský, Chadim), Akademie uzavření smluv Winkler, Šmidt,
Chadim), Baseball Czech (Vávra, Chadim, Rejman), EPT (Tempo Titans, Hanuš),
Little league (Zawadová).
Ditrich zajistí projednání během roku. V závorce vždy odpovědné osoby.
MEJ Ostrava (Arrows Ostrava, Ditrich) MEK Brno (Draci, Hroši, Ditrich). Jednání
probíhají.
Akce v zahraničí:
ČBA:
24/1 Schůzka zemí CEB (Paříž) Ditrich, 6-8/2 Kongres CEB (Dublin) Hanuš, Přibyl,
WBSC (IBAF, Lausanne), Erasmus (EU, Brusel), 28/8-6/9 MS junioři (Osaka,
Japonsko), Setkání se zeměmi – individuální, MLB, kemp ve Španělsku.
Seznam bude aktualizován podle situace v roce
Akce v zahraničí zajišťované FISU/CEB/WSBC (Ditrich)
10-11/1 VV CEB (Amsterdam), 5-8/2 Kongres CEB (Dublin), 7-13/3 Evropa –
Japonsko (Tokio, Japonsko), 10-16/4 Univerziáda kontrola (Gwangju, Korea), 47/6 Pohár CEB (Paříž, Rotterdam), 30/6 – 12/7 Univerziáda turnaj (Gwangju, Korea)
Srpen VV CEB, Listopad VV CEB, 16-22/11 Premiere 12 (Japonsko)
Seznam bude upřesněn podle svolaných jednání. Nehradí ČBA.
5. Rozpočet ČBA, hlavní položky, předpoklady
Přípravou rozpočtu je pověřen hospodář Rejman. Jednotliví členové VV ČBA poslali
podklady pro tvorbu rozpočtu ze svých pracovních oblastí. Na rozpočtu spolupracuje i
Přibyl.
Dotace OP – schválen nový model STK, předložený Jozkem. Ve výpočtu odstranit
kolonku U8. Finální schválení dle částek bude na dalším jednání výboru.
Úkol: Ditrich upřesnit příjmové částky v rozpočtu 2015
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Úkol: Jozek odstranit ve výpočtu dotací pro OP kategorii U8.
Chadim předložil program a rozpočet KMR, schválen tento model rozdělení. Navýšení
rozpočtové položky v231a na částku na 850tis.
Úkol: Chadim dodat přehled klubů, které nedosáhnou na finanční dotaci ČBA (reserva
2.mil.).
6. Odborné komise ČBA 2015-2018
Komise sportovně-technická – Pavel Jozek (předseda), Arnošt Nesňal, Marcel Pardík.
Spolupráce s oblastmi.
Komise rozhodčích – Vladimír Richter (předseda), Miroslav Kaigl, Jiří Kroupa, David
Kulhánek, František Přibyl
Komise legislativně-přestupní – Jiří Votinský (předseda), bude doplněna do 16.3.
Komise disciplinární – Ivo Müller (předseda), David Fiala, Zbyněk Kasal, … zveřejnit
nabídku na dvě místa v komisi
Komise mládeže-rozvoje – Pavel Chadim (předseda), bude doplněna do 16.3.
Komise trenérsko-metodická – Pavel Chadim (předseda), bude doplněna do 16.3.
Komise lékařská – Filip Hudeček (předseda), Martin Mohyla, Ján Kužma
Komise zapisovatelská – Vladimír Boháček, Alois Sečkár
Komise marketingová – Marek Rejman (předseda),

Komise bude schvalovat Parlament ČBA 1. dubna 2015
Soutěže ČBA, ČBP, ČBP mládeže
Jozek informoval o zveřejnění rozpisů celostátních soutěžích na baseball.cz. Kluby
mají možnost zasílat vzájemné dohody na změny termínu do 28. února. 1. března
budou zveřejněny oficiální rozpisy.
Předložena aktualizovaná Termínová listina.
Diskutován rozsah cen (medaile, poháry, plakety) pro jednotlivé turnaje a soutěže
ČBA.
Úkol: Jozek a Přibyl zveřejnit přihlášky do ČBP a ČBP mládeže
Úkol: Jozek a Přibyl připravit manuál na zajišťování cen při turnajích ČBA
7. Reprezentace
Široce diskutována situace u národních týmů, především ve vazbě na mužskou
reprezentaci. Rejman předložil návrh možné struktury realizačních týmů s pozicí
generálního manažera, dohlížecího výboru a skupinou extraligových trenérů.
Diskutováno zapojení jednotlivých trenérů a členů VV. Chadim odpovídá za
trenérsko-metodické věci. Rejman za marketink a materiál týmů.
Úkol: Chadim pověřen předložením seznamu trenérů k další spolupráci.
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Diskuse nad podmínkami k uzavření smlouvy s Mikem Griffinem. Kontrakt schválen
s podmínkou dodržením částek v rozpočtu. Rejman projedná možnost dalšího trenéra
nadhazovačů s Griffinem.
Rejman dává na zvážení přehodnocení akce USA a případné využití prostředků pro
přípravu NT v roce 2016.
Úkol: Hanuš uzavřít smlouvu s Griffinem.
8. Příprava Parlamentu
Termín Parlamentu: 1. dubna 2015
Stanovy, představen a schválen (Ditrich) časový harmonogram a postup při změně
stanov. Přípravou stanov bude pověřen Jan Šťovíček (ČOV).
Úkol: Ditrich pověřen zajištěním místa a rozesláním pozvánky do 28. února 2015
9. Různé
Další jednání VV ČBA – 16.3.2015 (místo a čas bude upřesněno)
Horská klinika – Ditrich a Chadim informovali o průběhu Horské kliniky
Kongres CEB, Schůzka zemí CEB – Ditrich a Přibyl informovali průběhu kongresu
CEB, schůzkách s evropskými federacemi.
Přílohy zápisu:
Koncepce rozvoje 2015-2018
Nové úkoly:
1/3 Přibyl zveřejnit zápis 17.1.na baseball.cz
2/3 Přibyl rozeslat zápis Parlamentu ČBA předsedům klubů, OP a komisím
3/3 Bude připraven materiál, kde budou uvedeny všechny odpovědnosti členů
výboru. První jeho podobu připravil Ditrich, ostatní členové jej mohou připomínkovat.
Ditrich na dalším jednání předloží jeho aktualizaci.
4/3 Ditrich upřesnit příjmové částky v rozpočtu 2015
5/3 Jozek odstranit ve výpočtu dotací pro OP kategorii U8.
6/3 Chadim dodat přehled klubů, které nedosáhnou na finanční dotaci ČBA (reserva
2.mil.).
7/3 Jozek a Přibyl zveřejnit přihlášky do ČBP a ČBP mládeže
8/3 Jozek a Přibyl připravit manuál na zajišťování cen při turnajích ČBA
9/3 Chadim pověřen předložením seznamu trenérů k další spolupráci.
10/3 Ditrich, Hanuš uzavřít smlouvu s Griffinem
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11/3 Ditrich pověřen zajištěním místa a rozesláním pozvánky do 28. února 2015
Kontrola úkolů:
4/9 Šťastný a Přibyl pověřeni jednáním s Janem Benešem o Mediální komisi
stav – odloženo po jednání Parlamentu
Zapsal: František Přibyl
Schválil: VV ČBA
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KONCEPCE ROZVOJE MLÁDEŽE 2015-2018
HLAVNÍ CÍL:

20% navýšení počtu týmů v mládežnických
soutěžích
dílčí (hůře měřitelné) cíle:
1) zvýšení popularity pálkovacích her převážně ve školách
2) vytvoření pevných oblastních soutěžních struktur
3) zvýšení hráčské kvality v kadetském a juniorském věku
Priority podpory :
1) soutěže přípravek do sedmi let
2) školní aktivity
3) oblastní aktivity
4) nové kluby
5) strategické projekty
ad 1) kategorie přípravek :
podpora přípravek, tedy týmů, kde není rozhodující počet hráčů ( stačí 5)
a rozdíly ve hře jsou eliminovány coachem chytajícím na první metě a
pohybu po odpalu po jedné metě
a) dotace materiálu pro nově vzniklé týmy do 7 let ( 5 rukavic, stativ)
b) příspěvek 5000,- Kč na podporu trenérů klubu , který postaví
nově sedmiletou kategorii, příspěvek 2000,-Kč každoročně
na trenéra týmu, který pokračuje v této kategorii
c) finanční podpora zimních klubových turnajů do 7 let
(celkový finanční limit na zimní období)
d) příspěvek 5000,-Kč na vybavení nového mládežnického hřiště pro
tým v oblastní soutěži ( mety, backstop...)
ad 2) školní aktivity :
podpora spolupráce se školami se zaměřením na zvýšení popularity
pálkovacích her ve školách, následné jednodušší nábory, možnosti
kroužků, komunikace
a) organizace celorepublikové školní soutěže v hodu do dálky či
zjednodušených dovednostních soutěžích – školní Masters
b) podpora projektu školní baseball ( Beeball) jako pokračování
projektu T-ball do škol ( plastová pálka, stativ, meta, 3 míče, návody
pro školu )
c) propojení oblastních aktivit se školními, každý klub garantem jedné
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školy, 5000 kč příspěvek na podporu trenéra trénujícího školní Tballový kroužek, který se zúčastní nejméně 3 školních turnajů ročně
organizované oblastním rozvojářem
d) v každé oblasti nejméně jeden klub garantem školky
ad 3) oblastní mládežnické aktivity :
podpora oblastních soutěží jako základního pilíře dostupných a kvalitních
zápasů, turnaje stříbrných Superpohárů jako široká základna
mládežnické pyramidy i ve spolupráci se softballem, zvláště v oblastech
s menším výskytem mládežnického baseballu
a) dotace oblastem na vedení soutěží podle počtu hrajících týmů a
dotace na oblastního rozvojáře
b) cestou oblastního rozvojáře podpora soutěže přípravek,
coachpitchové soutěže devítiletých, organizace stříbrného
Superpoháru desetilých a školního baseballu ( beeball)
c) ve spolupráci s STK podpora vyššího počtu kvalitních utkání, delší
časové limity
d) organizace dvou vrcholných turnajů pro dvouleté kategorie
( z toho jarní open), u nejmladších podpora dovednostních soutěží
e) podpora soutěže juniorů do 18 let ( oblastní či mezioblastní)
f) organizace celorepublikové soutěže do 21 let
ad 4) nové kluby a nové týmy ve starších klubech
cílenější snaha o pokrytí baseballem co nejvíce „ bílých“ míst, zaměření
na kluby, které zatím nemají mládež rozvinutou.
a) příspěvek 10tisíc Kč při vzniku nového klubu , který přihlásí tým do
soutěže přípravek U7 nebo soutěže do 9 let
b) příspěvek 10 tisíc Kč na nové mládežnické hřiště
c) cílená podpora mládežnických programů nových klubů ve městech
nad 50 tisíc obyvatel ( Plzeň , Zlín, Pardubice, Liberec... )
d) cílená pomoc dříve založeným klubům, které zatím nemají
dostatečně zpracovaný mládežnický či rozvojový program a které
jsou důležité pro rozvoj nebo zachování integrity oblasti (Šumperk,
České Budějovice, Znojmo,Jihlava, Jablonec, Louny, Orlová,
Trutnov ...)
e) podpora klubům v oblastech dle doporučení oblastních rozvojářů,
vytvoření reálného plánu rozšíření baseballu v oblastech
ad 5) STRATEGICKÉ A POPULARIZAČNÍ PROJEKTY
podpora pokračování úspěšných mládežnických projektů, které byly
zavedeny v posledních letech a podpora vzdělávání trenérů
I) podpora mezinárodních mládežnických motivačních turnajů – Zlatý
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Supercup s Masters v Praze a Z-cup v Brně
II) regionální Little league výběry v hlavních kategoriích LL,JL a SL,
krajské výběry pro dětské olympiády dětí a mládeže U15, bude-li
pro baseball
III) akademie, tréninková centra pro talentované se zájmem na sobě
pracovat (důraz na fungování akademií v těsné spolupráci s kluby a
oblastmi )
IV) česká Road show na nejméně 5-ti místech ročně (zásadní
zjednodušení- snížení nákladů na převoz a organizaci – základ
menší nafukovací klec a radar s větším displejem)
V) projekt Baseball Czech přesunout pod marketingové nástroje,
podpora profesionalizace, případně e-shopu, podpora vytvoření
Fondu pro sociálně slabší talentované hráče
VI) podpora Programu celoživotního vzdělávání trenérů a ocenění
vzdělávajících se trenérů ( příklad: coachovské boty jako bonus při
obdržení licence Coach a vyšší spolu s vytvořením trenérského ŽL)
VII) podpora vlajkové lodi trenérského vzdělávání a trenérské
sounáležitosti, Horské kliniky, konané na severní Moravě
VIII) co nejplynulejší zvládnutí přechodu na liché věkové kategorie
Lidské zdroje:
1) celorepublikový rozvojový manažer – navýšení úvazku na 0,3- 0,5
2) oblastní rozvojoví manažeři členy vedení oblastních pracovišť ( cca
6 oblastních „rozvojářů“ dle působnosti)
3) využití sekretariátu a marketingových pracovníků
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