
!

ROZPOČET!SD!2015!(žádost!OV!o!podporu)!

!

citace!z!nominačních!kriteríí!SD!pro!MČR!Š+D:!
! "Štafetové! a! klubové! soutěže! jsou! pro! SD! v! SHK!prioritou! číslo! jedna.! Tento!
postoj!obsahuje!rovinu!sportovní,!finanční!i!společenskou!(viz!"Memorandum!2014").!
ChcemeMli!být!dlouhodobě!úspěšní!a!vrátit!se!na!ztracené!pozice!(stabilně!top!6!pro!
štafety!a!družstvo!"A",!stabilně!top!20!pro!štafety!a!družstvo!"B",!stabilně!účast!na!
MČR!pro!obě!štafety!a!družstvo!"C"),!měli!bychom!této!filosofii!porozumět!a!přiznat!jí!
v!našich!myšlenkách!zaslouženou!váhu!a!důležitost.!!
! Takové! "poznání",! že! hlavním! pokladem! SHK! je! týmová! vyrovnanost! a!
soudržnost!a! štafetové!a! klubové! soutěže! jsou!de! facto! jediným!prostorem,! kde! lze!
tuto!přednost!zúročit,!by!mělo!být!vyjádřeno!hmatatelným!chováním!každého!z!nás!
(zájem! o! dění! v! SD,! účast! na! víkendovkách,! účast! ve! štafetových! soutěžích,!
individuální! specifický! trénink! na! klubový! vrchol,! aktivita! směrem! ke! zdokonalení!
vlastních!OMskills!M!osvojení!"Já!a!OB",!MH).!
! Závodníci! M!osobnosti! M!účastnící! se!v!našem!dresu!MČR!štafet!a!družstev!by!
měli! být! z! tohoto! pohledu! především! aktivní,! trénovaní! a! psychicky! odolní! jedinci,!
silně!motivovaní!úspěchem!klubu!SHK!jako!takového."!
!

zbývá!doplnit!toto:!
! Předešlý! text! rezonuje! ještě!o!něco!víc! v! této!době,! kdy! SD! trápí! generační!

mezera! a! nedisponuje! byť! jedinou! silnou! individualitou! (ve! smyslu! členství! v!

Reprezentaci!ČR).!!

! Tím! spíš! je! zapotřebí! podpořit! týmovou! soudržnost,! která! může! vyústit! v!

překvapivé!výsledky,!a!to!jak!ve!štafetách!(náš!hlavní!cíl),!tak!i!v!jednotlivcích.!!

! Z! dlouhodobého! pohledu! je! totiž! jasné,! že! pouze! silný! tým! (koncepčně,!

vnitřně)!může!opakovaně!(nikoli!nahodile)!produkovat!silné!individuality.!Stejně!tak!

platí,! že! soubor! silných! individualit! nemusí! nutně! tvořit! silný! tým.! Jinými! slovy,!

podaří2li! se! nám! vytvořit! prostředí,! ve! kterém! jednotlivec! rád! upřednostní! zájmy!

svého! týmu! před! svými! vlastními,! budou! z! této! konstalace! nakonec! s! velkou!

pravděpodobností! profitovat! obě! strany,! tým! i! jednotlivec.! (v! praxi! se! bavíme! o!

vyladění!formy!na!štafety!a!ne!na!ŽA!...!o!získání!týmové!O2sebedůvěry!podmiňující!

následně! rychlejší! osobní! O2rozvoj! ...! o! týmových! trénincích! poskytujících! kvalitní!

konkurenci!a!kvalitní!přípravu!i!na!individuální!vrcholy!!...!)!

! Tento!"důraz!na!tým"!lze!tedy!pro!účely!rozpočtu!SD!(resp.!z!pohledu!žádosti!

SD! o! podporu! ze! strany! OV! SHK)! shrnout! ve! dvou! vzájemně! provázaných!

jednoduchých!principech:!

!

• podporu!si!zaslouží!"účast!v!týmu"!

• odměnu!si!zaslouží!"úspěch!s!týmem"!

!

Byť! se! to! může! zdát! jako! slovíčkaření,! mohou! nás! tyto! úvahy! přivést! k! reálnému!

systémovému!nastavení.!Návrh!takového!nastavení!pro!SD!pro!rok!2015!je!zde:!



!
ÚČAST!V!TÝMU!
!

• celkem!je!letos!10!závodů!štafetového!typu!

! 9x!štafety!+!1x!družstva!(6x!ČPŠ,!1x!JP,!3x!MČR)!!

! každému,! kdo! by! absolvoval! za! SHK! v! DH21! 8! z! 10! těchto! závodů,! by! bylo!

zpětně!uhrazeno!100%!startovného!(cca!190Kč/závod)!

! každému,! kdo! by! absolvoval! za! SHK! v! DH21! 6! z! 10! těchto! závodů,! by! bylo!

zpětně!uhrazeno!50%!startovného!(cca!95Kč/závod)!

!

• celkem!by! letos! SD! ráda!uspořádala!223! větší! (byť! víkendová)! soustředění! s!

ubytováním!mimo!HK!

! SD!by!byla!ráda,!aby!účastníci!těchto!soustředění/víkendovek!mohli!počítat!s!

podporou!ve!formě!proplacení!části!nákladů!!

! výše! podpory! by! byla! vždy! plošná! (každému! stejně)! a! určená! procentem! z!

celkové!ceny!!

! konkrétní!výše!podpory!v!rámci!daného!soustředění/víkendovky!by!byla!vždy!

zveřejněna!v!rámci!přihlášek!na!danou!akci!a!v!rámci!našich!možností,!které!

nejsou!neomezené,!by!byla!co!možná!nejvyšší!

!

!

ÚSPĚCH!S!TÝMEM!
!
Za! vynikající! reprezentaci! v! závodech! štafetového! typu! (ČPŠ+JP+MČR)! by! SD! ráda!

odměnila!členy!úspěšných!týmů!následujícím!způsobem:!

!

• "A"!štafeta!při!umístění!do!3.místa:!900,2!na!štafetu!!

! ...! to! je! v! současné! konkurenci! opravdu! významný! úspěch,! který! si! zaslouží!

ocenění;!zároveň!má!takový!výsledek!velký!vliv!na!zisk!bodů!v!dlouhodobých!

soutěžích!(v!případě!JP!pak!na!sebevědomí!celé!SD)!

!

• "B"!štafeta!při!umístění!do!10.místa:!600,2!na!štafetu!

! ...! naprosto! vynikající! výkon!daného! týmu,! který!může!mít! velký! (a! pro!náš!

klub!nečekaný)!vliv!na!zisk!bodů!do!dlouhodobých!soutěží!!

!

• "C"!štafeta!při!umístění!do!20.místa:!300,2!na!štafetu!!

! ...!z!pohledu!předešlého!popisu!významu!dílčích!výsledků!jde!o!nevýznamný!

úspěch,!může!však!mít!zásadní!vliv!na!celkovou!atmosféru!a!vtáhnutí!maxima!

lidí!do!děje!2!to!je!důvod,!proč!ho!ohodnotit!taky!

!

• v!případě!kalkulací!a!snahy!nasadit!3!co!nejvyrovnanější! štafety!do! jednoho!

závodu!by!všechny!štafety!disponovaly!pro!účely!odměn!statusem!štafety!"B"!

!

• případný!vynikající!výsledek!na!MČR!družstev!by!byl!řešen!ex2post!



!
vyjádřeno!čísly!(v!tisících!Kč)!vypadá!tento!návrh!následovně:!
!

schválený!rozpočet!SD!2014:!20!+!8!(Wojciech!Dwojak)!

čerpáno!2014:!cca!15!celkem!

zbylo:!cca!10!...!

!

rozpočet!SD!2015!=!žádost:!30!+!10!=!40!!

2!podpora!za!"účast!s!týmem"!(ČPŠ+JP+MČR):!cca!20!(splatné!po!sezoně)!

2!podpora!za!"účast!s!týmem"!(víkendovky/soustředění):!cca!10!

2!odměna!za!"úspěch!s!týmem"!(ČPŠ+JP+MČR):!cca!5!

2!WD!2015:!cca!5!

!

Jednotlivé!položky!rozpočtu!vychází!z!výpočtů,!které!zahrnují!ceny!startovného!pro!

rok!2015.!V!případě!dopravy!mimo!závody!(víkendovky!/!soustředění)! je!počítáno!s!

cenou!4Kč/km.!Dále!rozpočet!odráží!naše!zkušenosti!s!cenou!ubytování!atp.,!jakožto!

i! zkušenosti! s! účastí! závodníků! SD! na! závodech! štafetového! typu! v! uplynulých!

sezónách.! V! případě!odměn! za! "úspěch! s! týmem"! a! položky!WD!pak! návrh! zrcadlí!

optimistická! očekávání! výsledků! lepších,! než! dosud! běžných,! resp.! předběžný! a!

prokomunikovaný!plán!účasti!WD!na!českých!závodech!v!dresu!SHK.!

!

Nicméně!vzhledem!k!tomu,!že!přes!veškerou!snahu!o!výpočet,!který!by!se!co!nejvíce!

blížil! realitě,! nelze! dopředu! přesně! definovat! např.! počet! osob,! které! budou!moci!

čerpat!100%!podporu!za!účast!v!10!závodech!štafetového!typu!v!roce!2015,!a!nelze!

zcela!vyloučit!ani!další!proměnné,!které!mohou!mít!efekt!na!celkovou!podobu!letošní!

sezóny,!je!návrh!v!některých!bodech!úmyslně!nadsazen.!!

!

Kdyby!i!přes!tato!opatření!došlo!k!tomu,!že!rozpočet!(pokud!bude!schválen)!by!měl!

být! z! nějakého! důvodu! překročen,! počítáme! se! snížením! procentuální! podpory!

"účasti! s! týmem"! (největší! část! rozpočtu)! tak,! aby! tato! situace! v! žádném! případě!

nenastala.! O! této! možnosti! budou! členové! SD! vyrozuměni! v! momentě! zveřejnění!

Termínovky!SD!2015!(únor!2015),!což!bude!materiál!podobný!tomuto,!obsahující!mj.!

i!plán!podpory!a!odměn! jak! je!představen!výše!v! tomto! textu.!Vše!za!předpokladu!

kladného!stanoviska!k!návrhu!rozpočtu!SD!na!rok!2015!ze!strany!OV!SHK.!

!

dovětek:!
!
Bez!účasti!a!úspěchů!ve!třech!jarních!závodech!ČPŠ!2014!bychom!v!ČLK!nebyli!tam,!

kde! jsme! letos! nakonec! byli.! Pozor,! byli! bychom! výrazně! jinde,! nikoli! pouze!

kosmeticky.!Tuto!zkušenost!bychom!se!měli!snažit!v!roce!2015!maximálně!využít!ve!

svůj!prospěch!a!snažit!se!ještě!více!se!zviditelnit.!!

!

!

vask!a!oponenti!Eda,!Míca,!Zuzka,!leden!2015!


