Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 4/2015
Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman,
František Přibyl

Jednání VV ČBA 16. března 2015 v Humpolci. Schůze zahájena v 17:00 hodin a
ukončena v 00:54 hodin.
1. Kontrola zápisů z jednání VV ČBA 9.2.2015
V zápisu z 9.2. v bodě 3. vyřadit rozdělení pracovních oblastí. Ponechat první větu

„Rozdělení komisí ČBA a zodpovědností mezi jednotlivé členy VV. Projednáno s tím že
bude upřesněno na dalším jednání.“
Hlasování členů VV přidávat jmenovitě k zápisu z jednání (hlasování pro: 5, proti: 0).

Stálým zapisovatelem pověřen Přibyl. Na začátku každého jednání bude určen
ověřovatel zápisu, pro jednání 16.3. zvolen Michal Hanuš. Zápis bude uveřejněn po
schváleních ověřovatelem (hlasování pro: 5, proti: 0).
2. Rozdělení oblastí činnosti mezi členy VV ČBA, sekretariát ČBA
VV schvaluje rozdělení činností. Ditrich a Hanuš dopracují kompetence mezinárodních
sfér do 20.3.2015. Na příští jednání VV ČBA bude předložena struktura a činnosti
sekretariátu ČBA (hlasování pro: 5, proti: 0).
3. Hlavní úkoly ČBA v roce 2015, koncepce ČBA
VV ČBA diskutoval hlavní úkoly v roce 2015. Každý člen výboru upřesní do 18.3.
úkoly ve své oblasti (hlasování pro: 5, proti: 0).
„Vize 2025“. Rejman ve spolupráci s členy výboru připravil strategii Vize 2025.
Úkol: Rejman připraví na jednání Parlamentu 1.4.2015 osnovu hlavních bodů Vize
2025. Materiál bude rozeslán klubům do 27.3.2015.
(hlasování pro: 5, proti: 0).
Chadim přednesl Koncepci podpory a rozvoje trenérů 2015-2019. Koncepce
schválena, bude přílohou zápisu. Dále bylo schváleno založení fondu trenérů ve výši
cca 250tis. Přesná výše bude určena podle předloženého projektu „trenéři pro Tokio
2020“.
Chadim doporučil VV jména trenérů s perspektivou vedení mužského národního
týmu.
Chadim seznámil VV se systémem trenérského vzdělávání „výchova trenérů“ 20152018 navržený TMK. Systém byl schválen.
Úkol: Chadim sepsat podrobné a motivační a organizační schůzky s perspektivními
trenéry (specifikuje). Rejman pověřen přípravou schůzky.
Úkol: Chadim pověřen vypracováním systému akademií a TC ve spolupráci s kluby a
reprezentacemi na další čtyřleté období.
Úkol: Chadim vypracuje podrobný návrh projektu Trenéři pro Tokio 2020.
Úkol: Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů.
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(hlasování pro: 5, proti: 0)
4. Rozpočet ČBA na rok 2015
VV ČBA vzal rozpočet na vědomí s cílem ponechat 700 tisíc korun na tvorbu rezervy.
Rejman upřesnit a rozklíčovat jednotlivé položky ve spolupráci s ostatními.
(hlasování 4-0-1- Ditrich).
Úkol: Přibyl na základě zvukového záznamu z minulého jednání VV zjistí, zda-li bylo
schválena i položka 500 000 Kč pro granty na akce či turnaje.
Úkol: Ditrich připraví kritéria, na základě kterých se bude rozdělovat dotace klubům
ve výši 300 000 Kč.
5. Odborné komise ČBA
VV schvaluje návrh složení komisí dle přílohy tohoto zápisu.
(hlasování pro: 5, proti: 0)
6. Příprava Parlamentu
VV ČBA bere na vědomí stav příprav Parlamentu.
(hlasování pro: 5, proti: 0)
7. Soutěže ČBA, SABE ČBP, ČBP mládeže 2015
VV ČBA bere na vědomí stav přihlášek týmů do poháru mužů a mládeže. Rozpisy
soutěží jsou na baseball.cz. Na Parlamentu ČBA proběhne losování poháru mužů.
(hlasování pro: 5, proti: 0)
8. Reprezentace, dohoda s Griffinem, trenéři
Hanuš je pověřený VV za řízení mužského reprezentačního týmu, zodpovědný za
komunikaci s reprezentačním týmem, zajistí složení realizačního týmu, smlouvy
s realizačním týmem, způsob financování realizačního týmu a přesný program
reprezentačního týmu na rok 2015, termín odevzdání VV ČBA 27.3.
(hlasování pro: 5, proti: 0)
9. Různé
Další jednání VV ČBA – 1. dubna (před nebo po Parlamentu ČBA), 29. (večer)-30.
dubna (celý den).
(hlasování pro: 5, proti: 0)
Pořadatelé ME 2016 – výzva pro baseball.cz
(hlasování pro: 5, proti: 0)
Přílohy zápisu:
Koncepce rozvoje trenérů 2015-2019
Složení odborných komisí 2015-2018
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Nové úkoly:
1/4: Rejman připraví na jednání Parlamentu 1.4.2015 osnovu hlavních bodů Vize
2025. Materiál bude rozeslán klubům do 27.3.2015.
2/4: Chadim sepsat podrobné a motivační a organizační schůzky s perspektivními
trenéry (specifikuje).
3/4 Rejman pověřen přípravou schůzky viz úkol 2/4
4/4: Chadim pověřen vypracováním systému akademií a TC ve spolupráci s kluby a
reprezentacemi na další čtyřleté období.
5/4: Chadim vypracuje podrobný návrh projektu Trenéři pro Tokio 2020.
6/4: Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů.
7/4: Přibyl na základě zvukového záznamu z minulého jednání VV zjistí, zda-li bylo
schválena i položka 500 000 Kč pro granty na akce či turnaje.
8/4: Ditrich připraví kritéria, na základě kterých se bude rozdělovat dotace klubům ve
výši 300 000 Kč.
Kontrola úkolů:
1/3 Přibyl zveřejnit zápis 17.1.na baseball.cz - splněno
2/3 Přibyl rozeslat zápis Parlamentu ČBA předsedům klubů, OP a komisím - splněno
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. - splněno
4/3 Ditrich upřesnit příjmové částky v rozpočtu 2015 - splněno
5/3 Jozek odstranit ve výpočtu dotací pro OP kategorii U8. - splněno
6/3 Chadim dodat přehled klubů, které nedosáhnou na finanční dotaci ČBA (rezerva
2.mil.). - splněno
7/3 Jozek a Přibyl zveřejnit přihlášky do ČBP a ČBP mládeže - splněno
8/3 Jozek a Přibyl připravit manuál na zajišťování cen při turnajích ČBA - probíhá
9/3 Chadim pověřen předložením seznamu trenérů k další spolupráci. - splněno
10/3 Hanuš uzavřít smlouvu s Griffinem - probíhá
11/3 Ditrich pověřen zajištěním místa a rozesláním pozvánky do 28. února 2015 splněno
4/9 Šťastný a Přibyl pověřeni jednáním s Janem Benešem o Mediální komisi
stav – odloženo po jednání Parlamentu
Zapsal: František Přibyl
Ověřil: Michal Hanuš
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Koncepce podpory a rozvoje trenérů 2015-2019
CÍLE:
A) 20% navýšení počtu vysoce kvalifikovaných trenérů ( II.a I. trenérská třída) –
licence C, I a M ( viz Systém „ výchovy trenérů“ )
B) nejméně 100 nově vyškolených trenérů III. trenérské třídy ( licence R)
C) spuštění podpůrného projektu pro aktivní talentované trenéry s názvem
„Trenéři pro Tokio 2020„
3 základní pilíře čtyřleté Koncepce podpory a rozvoje trenérů:
1) finanční podpora trenérů
2) podpora kvalitní trenérské praxe ( trenérská místa)
3) podpora kvalitního trenérského vzdělání a znalostí ( kliniky, stáže, školení )

1) FINANČNÍ PODPORA trenérů
a) 5000 Kč na podporu trenéra u školního kroužku ( v letech 2015-2018)
b) 5000 Kč na podporu trenéra u kategorie do 7 let – 1. rok, v dalších letech 2000 Kč
( v letech 2015-2018)
c) 5000 Kč na podporu trenéra u kategorie do 9 let ( v roce 2015)
podpora nejen začínajících trenérů, podpora trenérů u nejmladší mládeže
d) 5000 Kč na podporu trenéra u U18 a U21 ( zbytek podpory u těchto věkových
kategorií je příspěvek na cestovné) ( v roce 2015)
podpora trenérů v krizovém věku hráčů
e) voucher 2000 Kč na nákup coachovských bot jako drobnou pozornost pro
každého trenéra, který vystudoval či vystuduje druhou trenérskou třídu a je trenérsky
aktivní ( v letech 2015-2018)

2) PODPORA KVALITNÍ TRENÉRSKÉ PRAXE
a) klubový baseball - organizace extraligy mužské, U21 a oblastní U18, ve spolupráci
s STK podpora více kvalitních utkání v oblastech
b) individuální práce s nejtalentovanější mládeží – systém tréninkových center,

akademií a jejich výběry na celoevropských, případně světových turnajích
organizace PONY v kategorii U14 a U16
c) organizace regionálních turnajů pro 4 regionální výběry v kategorii U13, U14, U15
a U17 organizace Little league
d) reprezentační realizační týmy U12, U15, U18 a U21
Preference trenérského kariérního postupu. Z klubové úrovně na reprezentační s
mezistupněm práce u výběrové skupiny hráčů.

3) TRENÉRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ a PROJEKT „TRENÉŘI PRO TOKIO 2020“
a) organizace pětistupňového trenérského vzdělávání, viz Systém trenérského
vzdělávání, licence Family, Rookie, Coach, Instructor a Master
b) spolupráce s organizací tradiční Horské trenérské kliniky, organizace trenérských
ocenění Trenér roku, Trenérský objev, Trenérský přínos dlouholetý
c) spolupráce s celorepublikovým projektem Díky trenére, tvorba naučných DVD
d) projekt „Trenéři pro Tokio 2020 “ - podpora rozvoje trenérů nejvyšších soutěží ČR
( extraligy, ČML, U21 soutěže ) a vzdělávajících se trenérů ( II. trenérská třída) podpora získávání dalších praktických i teoretických zkušeností formou stipendií
Vytvoření tzv. TRENÉRSKÉHO FONDU na toto čtyřleté období.

Složení odborných komisí 2015-2018
(doplnění z 9.2.2015)
KMR (Komise mládeže a rozvoje)
předseda: Pavel Chadim, pchadim@hotmail.com
členi, zodpovědní za oblasti:
Radek Drmota – jižní Čechy, rdrmota@seznam.cz
Jiří Šiman – západní Čechy, simanovi@seznam.cz
Filip Procházka – severní Čechy, filistyn@centrum.cz
Matouš Procházka – Praha, střední Čechy, prochazkamatous@gmail.com
Tomáš Ovesný- jižní Morava, tomas.ovesny@email.cz
Marián Krásny- Vysočina, celorepublikový rozvojový manažer,
MarianKrasny@seznam.cz
Tomáš Rambousek- východní Čechy, wayne@slowpitch.eu
Marcel Pardík- severní Čechy, pardik@baseballnet.cz
Výkonný orgán v oblastním rozvoji dle schválené Koncepce rozvoje
mládeže 2015-2018. Práce v komisi je ve skupině orientována na 4 regiony
ČR.
TMK (Trenérsko-metodická komise)
předseda: Pavel Chadim, pchadim@hotmail.com
členi: Jan Maštalíř, jan.mastalir@seznam.cz
Richard Kania, 2can@seznam.cz
Arnošt Nesňal, anesnal@draci.cz
Martin Schmidt, praguebaseballacademy@gmail.com
Tomáš Ovesný, tomas.ovesny@email.cz
David Padyšák, dpadysak@volny.cz
Výkonný orgán v systému vzdělávání – nastavení 5 baseballových licencí,
zajištění školení III. a II. trenérské třídy, kontrola kreditů, licencí u českých
trenérů, prozkoušení u zahraničních trenérů, viz Systém trenérského
vzdělávání 2015-2018.
Další zaměření činnosti dle schválené Koncepce podpory a rozvoje
trenérů 2015-2018. Poradní orgán stran mládežnických realizačních týmů.
Práce v komisi je v „pracovních“ skupinách - zvláště výkonná a poradní část.

LPK (Legislativně-přestupní komise)
předseda Jiří Votinský, votinsky@volny.cz
Pavel Budský, pbudsky@tiscali.cz
členi: Pavel Jozek, pjozek@also.cz
Vladimír Richter, vladimir@richter.cz
MK (Marketingová komise)
předseda: Marek Rejman, marek@wtfcommunication.com
členi: Michal Hanuš, michal@hanusovi.net
Pavel Jozek, pjozek@also.cz
Radim Kepák, radim@kepak.eu
Roman Meško, info@cobblers.cz
Martin Střítecký, martin.stritecky@email.cz
LK (Lékařská komise)
předseda: Filip Hudeček,
členi: Ján Kužma, jankuzma12@gmail.com
Martin Mohyla, mohylamartin@tiscali.cz

