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Příloha č. 4 Rozhovor s manažerem klubu BCM Ostrava

Jméno: Mgr. Jan Veselý

Věk: 42

Funkce v klubu: manažer

Vystudovaná škola: Pedagogická fakulta na Ostravské univerzitě

Jak dlouho působíte v pozici manažera klubu BCM Ostrava?

V pozici manažera klubu působím od roku 2007, tedy pět let.

Jak jste se dostal k práci manažera klubu?

Funkce manažera klubu mi byla nabídnuta Ing. Radovanem Kouřilem a já nabídku přijal.

Jaké cíle jste si vytýčil při nástupu do pozice manažera BCM Ostrava a jak jste spokojen

s jejich realizací?

Mým cílem při nástupu bylo, aby klub dlouhodobě patřil mezi tři nejlepší kluby v republice,

což se myslím docela daří. Našim záměrem také bylo, aby se z BCM Ostrava stal spádový

klub, za který budou hrát nejlepší hráči z širokého okolí, podobně jako je tomu v případě USK

Praha nebo Pardubic. To se bohužel úplně nedaří, je to i otázka peněz.

Jaký největší problém jste měl v začátcích?

Ze začátku bylo problémů mnoho, největším problémem bylo sladění ekonomiky s potřebami

klubu. Já jsem nastupoval do funkce v nově zakládaném klubu, proto byla většina čísel

týkajících se financí pouze odhadem. Proto pro nás bylo v první sezoně velmi složité naplnit

rozpočet.

Vykonával jste pozici manažera i v jiných klubech?

Ne.

Jak důležité je podle Vás pro pozici manažera ve sportovním klubu ekonomické vzdělání?

Podle mého názoru je ekonomické vzdělání výhodou, základy ekonomiky se v pozici

manažera určitě hodí, ale úplně potřebné dle mého názoru není.

Kromě pozice manažera, máte i jiné zaměstnání?

Ano, jsem ředitelem základní školy Generála Píky v Ostravě.

Hrál jste nějaký sport?

Ano, hral jsem závodně basketbal.
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Jak důležité jsou pro Vás zkušenosti a kontakty ze sportu?

Ve sportu jsou kontakty nezbytné. Bez dobrých kontaktů je dnes velmi těžké prosadit se

v jakékoli oblasti. Především v oblasti získávání financí pro mládežnický basketbal je dnes

možné finance získat v podstatě jen přes známé nebo přes rodiče hráčů. Díky tomu, že můj

syn nyní hraje v NBA, s basketbalem začínal u Snakes Ostrava (Snakes Ostrava je jedním ze

dvou zakládajících klubů BCM Ostrava, poznámka autora), jsem získal nové kontakty a

známé.

Jaké vlastnosti jsou nezbytné pro výkon funkce manažera sportovního klubu?

Manažer by měl mít organizační schopnosti, měl by být cílevědomý, důsledný, pracovitý,

umět komunikovat s lidmi.

Kolik hráčů hraje za BCM Ostrava?

Klub má čtyři družstva, z toho družstvo U 19 hraje dvě soutěže (extraligu U 19 a 2. ligu

mužů, skupinu C, poznámka autora), celkem za BCM Ostrava hraje 36 hráčů.

Jak vysoké jsou příspěvky hráčů?

6 000 Kč za sezonu.

Kde probíhají tréninky a zápasy a jak vysoké náklady platíte za pronájem tělocvičen a hal?

Družstvo U 17 Slezská Ostrava trénuje a zápasy hraje v Bonver aréně, zbylá tři družstva

trénují a hrají zápasy na ZŠ Dvorského, kde platíme 250 Kč za hodinu. Za trénování v Bonver

aréně díky dohodě o spolupráci s BK NH Ostrava neplatíme.

Kdo se ve vašem klubu stará o získávání financí?

O získávání financí se jako manažer starám především já sám, se získáváním financí pomáhají

také členové rady, především prezident klubu (Ing. Radovan Kouřil, poznámka autora).

Jste spokojen s finanční podporou od statutárního města Ostravy?

S podporou od statutárního města Ostrava jsem spokojen, jsem moc rád, že město naši činnost

podporuje.

Daří se klubu získávat nové sponzory? Jaká je ochota firem sponzorovat mládežnický

basketbal?

Shánět nové sponzory je velmi složité, naše sponzory jsme sehnali většinou přes moje

kontakty nebo kontakty rodičů našich hráčů. Ochota firem sponzorovat mládežnický

basketbal je malá, jejich prostředky většinou směřují do sportů, které jsou u nás populárnější,

jako je fotbal a hokej.
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Jste spokojen s výší rozpočtu v této sezoně?

S výší rozpočtu klubu jsem v podstatě spokojen, základní potřeby se nám daří pokrýt, hráči

mají v rámci svého příspěvku zajištěn kompletní servis a můžeme i něco málo investovat do

prezentace klubu, jako jsou trička, plakáty, vlajky, odznaky klubu.

Jaké plány máte pro další sezony?

Našim hlavním plánem nadále zůstává držet se na špičce českého mládežnického basketbalu,

dále se chceme účastnit domácích a zahraničních turnajů a nadále chceme připravovat hráče

pro nejvyšší úroveň basketbalu.

Co si myslíte o výchově mladých basketbalistů u nás? Co by se mělo změnit k lepšímu?

Myslím si, že k výchově mladých basketbalistů se u nás nepřistupuje špatně, ale chybí mi

větší podpora basketbalu na základních školách. Basketbal na středních školách je nyní

podporován, vznikla středoškolská liga, ale děti s basketbalem začínají na základních školách,

tam mi chybí propojení basketbalu do výuky. Myslím si, že se mělo více využít úspěchu

našich žen na Mistrovství světa v roce 2011 (Mistrovství světa žen 2011 se konalo v České

republice, česká reprezentace získala druhé místo, poznámka autora), dle mého názoru se plně

nevyužil potenciál tohoto úspěchu.


