
Lehká bilance mého více než dvacetiletého působení ve funkci 

předsedkyně Západočeského badmintonového svazu 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení kolegové, 

 
 pro sepsání bilance svého působení ve funkci předsedkyně Zpč.badmintonového svazu jsem se 

odhodlala poté, co události dospěly ke změně na tomto postu. Moje povídání je určeno hlavně těm, kteří ve 

svých občasných vyjádřeních vědí, co se mělo dělat (většinou jinak, než se udělalo), aniž by jakkoli pomohli. 

Věřím ale, že moje tak trochu „vzpomínání“ osloví i ty, kteří celou tu dlouhou, více než dvacetiletou cestu šli se 

mnou a dokáží posoudit události (a možnosti) v jejich vývoji. 

 Přesně nevím, kdy jsem se stala předsedkyní svazu. Každopádně to bylo poté, co dlouholetý předseda 

Honza Hrůza, v jehož týmu jsem měla na starosti soutěže mládeže, ukončil své působení na tomto postu. V té 

době (už po sametové revoluci) jsme samozřejmě byli součástí Českého svazu tělesné výchovy. Rozpočet 

badmintonového svazu nebyl velký, ale do oblastí, jejich počet byl stejný jako v současné době, šly poměrně 

slušné peníze. Umožňovaly např. úhradu většiny nákladů na turnaje mládeže - přispívali jsme např. pořadatelům 

na pronájem tělocvičen, mohli jsme si dovolit jet třeba na náklady svazu na dorostenecký turnaj do Karlových 

Varů speciálně objednaným autobusem (v té době se plně obsadil – porovnejte s dnešním stavem…). Velký svaz 

se o nás staral. Neříkám to proto, že si myslím, že to bylo správné, jen to konstatuji. K řízení turnajů stačila 

tužka, okopírované herní schéma a samozřejmě znalost toho, co se během turnaje má udělat. Tvorba žebříčků 

byla záležitost úplně jiná než jak ji známe dnes. Trenéři a funkcionáři pracovali zadarmo (to se táhlo ještě dlouhá 

léta po změně režimu), nečekali ani na odměnu, snad ani na společenské ocenění své práce. Opět – nemyslím, že 

to bylo správné, říkám to jen proto, že to bylo tak. 

Poměry se postupně měnily. Český badmintonový svaz uspořádal velké množství akcí, které do repu-

bliky přivedly zahraniční hráče (do té doby se nic takového v podstatě nekonalo a my všichni, kteří jsme mohli a 

zaměstnání nám to dovolilo, jsme ochotně pomáhali při jejich zajišťování), začal ve větší míře vysílat 

reprezentanty na akce, které pochopitelně byly finančně nákladné, ale přitom musel dokázat hospodařit se 

stejnými prostředky – stát měl úplně jiné starosti než podporovat sport. Svaz do svého rozpočtu zahrnul nadšení 

lidí, kteří pomáhali činnost zajišťovat – trenérů, rozhodčích, funkcionářů, ale i organizátorů akcí. Hodně to 

zjednodušuji, ale jinak to nejde. Během velmi krátké doby se oblasti dostaly úplně mimo podporu velkého svazu. 

Přežily, protože si v rámci možností vytvořily systém, postavený na podpoře zdola. Bylo ale nezbytné omezit 

podporu akcí a hledat nové zdroje. Dotační státní systém se rozvíjel pomalu a je zcela pochopitelné, že 

badminton, sport pár stovek vyvolených a teprve krátce sport olympijský, nebyl v hledáčku těch, kteří prostředky 

rozdělovali. Ale ve hře bylo pořád to nadšení. Lidí, kteří chtěli pro svůj sport něco udělat, kteří mu byli ochotni i 

něco obětovat – prostě proto, že ho měli rádi. Nebyl v tom jen chladný kalkul, co za to. A ve většině případů 

v tom nemusel být ani kalkul, kde na to vzít čas. Opět zjednoduším, když řeknu, že doba po revoluci přinesla 

spoustu pozitivních přístupů.  

Jako oblastní svaz jsme byli součástí Českého badmintonového svazu jako řídící orgán 2.stupně a 

součástí krajského sdružení sportovních svazů jakožto organizační jednotky Českého svazu tělesné výchovy. 

Tok finančních prostředků si už ani nevybavuju, rozhodně ale vím, že o dotace žádalo právě ono oblastní 

sdružení a že nám poskytovalo servis služeb v budově, kde sídlilo: vedlo nám účetnictví, zapůjčovalo zasedací 

místnost, dalo k dispozici to, co se v té době víc a víc začínalo uplatňovat – webové stránky, počítač, internet.  

Český svaz tělesné výchovy postupně prošel velkými změnami, jejichž průběh byl často velmi nečitelný 

a v zásadě i to, co se v něm dělo, přispělo k rozhodnutí stát se samostatným právním subjektem. Znamenalo to 

sice povinnost splnit několik základních podmínek, ale vidina samostatného rozhodování o věcech vlastních byla 

myslím v té době poměrně silná. V r. 2011 jsme (možná po min. roční přípravě) založili občanské sdružení 

Západočeský badmintonový svaz.  Řada z vás si tuhle dobu jistě už pamatuje – proběhla ustavují valná hromada, 

schválili jsme vlastní stanovy, zvolili výbor. Sdružení  bylo i nadále členem Českého badmintonového svazu, 

členem Plzeňského krajského sdružení ČSTV (později Plzeňské krajské organizace České unie sportu), bylo mu 

přiděleno IČO, získalo svůj vlastní účet a samozřejmě plnou zodpovědnost za svoji činnost. Podávání žádostí o 

dotace, zajišťování jednotlivých akcí, jednání jménem sdružení, ale samozřejmě také vedení účetnictví, podávání 

daňového přiznání a vyúčtovávání dotací pak byly naše pravidelné povinnosti. V ČBaS nejsme jediní, kdo získal 

v období kolem r. 2010 právní subjektivitu. Nutno však konstatovat, že některé oblastní svazy zůstaly bez oné 

právní subjektivity a přesto nesmutní – poměry v ČUS se stabilizovaly a krajská střediska služeb začala svoji roli 

plnit. 

V období, kterým jsme prošli, bylo nutno vyřešit celou řadu drobných problémů, které řadě lidí mohou 

připadat malicherné nebo dokonce nepochopitelné. Při vzniku právního subjektu bylo (jak už bylo řečeno a jak si 

jistě mnozí vzpomenete) zpracovat stanovy, zajistit sídlo spolku, účet a jeho obslužnost, vedení účetnictví a další 



„drobnosti“. Postupovali jsme tak, jak jsme uměli a mohli. Těm, kteří vědí, že něco mělo být trochu nebo úplně 

jinak, chci jen připomenout, že vždy byla možnost postup ovlivnit. Stačilo k tomu: znát a mít odvahu.  

Je pochopitelné, že ti, kteří  přijdou k hotovému, jen těžko mohou chápat, co a do jaké míry ovlivnilo 

jednotlivá rozhodnutí. Je také pochopitelné, že ten, kdo je zvyklý jen brát, sotva ocení dobrovolnou činnost těch, 

kteří jsou schopni dávat. A je pochopitelné, že ne všichni jsme schopni vnímat vývoj událostí a to, do jaké míry 

ovlivnily naše jednání. Což samozřejmě není důvod k tomu, aby se o událostech, vlivech a okolnostech mlčelo… 

Víc než dvacet let jsem stála v čele sdružení, kterého jste součástí. Za tu dobu jsem se mnohokrát 

setkala s oceněním své práce, ale také s její kritikou a nepochopením. Ne vždy jsem byla schopná se s ní smířit a 

mnohdy jsem ji vnímala tak trochu jako křivdu. To byla zcela jistě chyba, kterou si uvědomuji. Omlouvám se za 

ni. O co jsem se ale snažila vždy (a mám za to, že řada lidí to vnímala) bylo nadřazení zájmů sdružení nad záj-

my oddílové a osobní. Občas mi to přineslo problémy, které jsem nečekala a postoje lidí z mého nejbližšího oko-

lí, na které jsem nebyla připravená. Přesto bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou během mého dlouholeté-

ho působení spolupracovali a byť ne vždy se mnou souhlasili, byli ochotni diskutovat a hledat kompromis. Přála 

bych si, aby stejný postoj dokázali vždy hledat a najít i k mému nástupci. Nebude to mít jednoduché – jak se 

změnila doba, změnili se i lidé: ubylo možností i ochoty k dobrovolným činnostem; stalo se téměř pravidlem kri-

tizovat za každou cenu bez toho, že kritik sám přiloží ruku k dílu, přibylo hrubosti mezi lidmi a bezohlednosti ve 

vzájemném jednání. Můžeme si říkat, že se nás to netýká. Občas nás události přesvědčí o opaku. 

 

Podle mého názoru bychom měli projednat současné fungování našeho spolku a pokusit se společně 

upravit podmínky tak, abychom novému vedení alespoň trochu usnadnili život. Předpokládám, že na tom záleží 

každému z vás a očekávám, že budete ochotni o těch záležitostech nejen diskutovat, ale v rámci svých možností i 

pomoci. Pokusím se vzít to bod po bodu, popsat současný stav a navrhnout řešení. 

 

Sídlo spolku: při vzniku sdružení jsme chtěli, aby sídlo spolku bylo na neutrální půdě – navrhovali jsme 25. ZŠ, 

kde dlouhodobě působíme (TCM, turnaje, schůze VV atd.). Vedení školy ale návrh nepřijalo – není to přípustné. 

Zapsali jsme se tedy na adrese sídla T. J. Sokol Plzeň – Doubravka, Hřbitovní 24, Plzeň. Mám tady kancelář, 

platím za ni nájem, jsem OSVČ – nebyl s tím problém. Vlastník objektu se sídlem souhlasil (musel to potvrdit 

písemně). Do budoucna by se hodilo hradit symbolický nájem za krátkodobé využívání prostor (zasedací 

místnost ke schůzím spolku, skříň na věci v prostorách sokolovny). Návrh domluvit symbolicky 100 Kč/měsíc, 

tedy roční nájem 1 200 Kč. 

Vybavení potřebnou technikou: veškeré vybavení  je osobní (telefon, notebook) nebo patří T. J. (tiskárna je 

oddílová, víceúčelové zařízení patří T. J.). Spotřební materiál jsem se snažila hradit z prostředků spolku tak, 

abych měla čisté svědomí (cartridge, kancel.papír apod.). Doporučuji zajistit potřebné vybavení (třeba i starší, 

ale dostatečně funkční – notebook, tiskárnu) pro účely práce předsedy spolku. Je to nutné z hlediska nezávislosti 

na případných změnách ve vedení T. J. Sokol, event. oddílu apod. To je výzva pro ty, kteří by mohli pomoci 

zajistit potřebnou techniku třeba z nějakého výprodeje z úřadů nebo podobně. Nebráníme se ani darům… 

Asi bychom měli vyřešit také princip odměňování vedení našeho oblastního svazu. Dosavadní stav 

vycházel z momentálních možností a vyvíjel se – od doby, kdy veškerá činnost byla prováděna dobrovolně a bez 

jakékoli odměny až po dnešní stav, kdy jsou poskytovány symbolické odměny ve výši několika tisíc korun za 

rok. Bylo by vhodné, kdybychom se dohodli na minimální částce 500 Kč měsíčně pro předsedu spolku a ocenění 

procentuálně z každé částky získané pro spolek na jednotlivé pořádané akce (pro každého člena, který se o 

získání prokazatelně zaslouží). Trvale poskytovaná minimální částka pro předsedu spolku (případně pro členy 

výboru zajišťujícího činnost) by měla být samozřejmostí.  

 

 Tím bychom měli vyřešeno to úplně základní, co se provozu spolku týká a mohli bychom jeho činnost 

dál provozovat. Pro ty, kteří současný stav zkritizujete, si dovolím podotknout, že to vše, co se pro potřeby svazu 

používalo a patřilo to někomu jinému, byl dobrovolný příspěvek na činnost sdružení (spolku) na to, aby mohlo 

existovat a vyvíjet činnost. Nejsme firma, naše možnosti jsou omezené, to, že jsme přežili těžká období plná 

nejistoty a pokusili jsme se postavit na vlastní nohy, se někomu může zdát jednoduché. Můžu vás všechny 

ubezpečit o tom, že jsme se dlouhá léta pokoušeli zajistit pro badminton důstojnější podmínky, že jsme si 

uvědomovali, že by si zasloužil samostatnou halu a pokud to někoho z vás opravdu zajímá, můžu vás informovat 

o tom, co všechno jsme zkoušeli. Vydalo by to skoro na knížku. Svazové aktivity vycházejí v tomto směru i v ji-

ných oblastech ČR naprázdno, ale ve většině regionů se našli majetnější a odvážnější soukromí podnikatelé, kteří 

na badminton vsadili, protože sledují nárůst jeho členské základny. Pokud by v okruhu vašich známých byla 

osoba, schopná a ochotná investovat do badmintonu podobným způsobem, mohla by počítat s naší maximální 

podporou. A když říkám naší, myslím tím VV ZpčBaS, který budeme na dvouleté funkční období vbrzku volit.  

 

     Všechny své spolupracovníky zdraví 

                                Milada Nováková 

V Plzni v březnu 2016  



 

 

 

 

 

 

 


