Milý Davide,
Přečetl jsem si se zájmem Tvůj dopis, kterým jsi oslovil širokou základnu ČSMP. Všechny tři mé
děti sportovaly, nejmladší syn, Vojtěch je pětibojař, kterého asi znáš. Mohu za sebe říct, že se již řádově
dvacet let pohybuji v prostředí plavání, lyžování a pětiboje jako nadšený rodič, i jako funkcionář
sportovních svazů. Myslím si tedy, že znám prostředí sportů, které nejsou zrovna populární jako fotbal,
hokej a jiné sporty, které široká veřejnost bedlivě sleduje.
V úvodu svého dopisu se zabýváš svými pocity z Tvojí PR činnosti. I já jsem začal pracovat ve
výkonném výboru ČSMP s touto úlohou a s vizí, že se třeba podaří prosadit nějakou, alespoň drobnou
sponzorskou podporu u velkých firem. Po určité zkušenost z prostředí lyžování jsem zkusil oslovit
výrobce cukrovinek pro děti, a nabídl jsem mu celoroční 100% partnerství pro Pohár mládeže. Celkem
rychle jsem zjistil, že naše prostředí moderního pětiboje je příliš malé a uzavřené pro potřeby
propagace velké firmy. Jednoduše řečeno – „chodí tam málo lidí, není to vidět v mediích a je to moc
práce na dlouhou dobu“. Vzal jsem si z toho poučení, že pokud chceme dělat něco pro rozvoj MP, pro
mládež i pro vrcholové sportovce, je potřeba se spolehnout na sebe a vlastní síly. Maximum
prostředků, které umíme získat z dotací a grantů musíme investovat do sportovní činnosti a do
sportovců. Média, PR prezentace a sociální sítě jsou bezedné díry na peníze, jejichž zpětný přínos je
velmi nejistý. Jsem přesvědčen, že mediální kampaně a prezentace „velkých sportů“ jsou jen pračkou
na peníze, které odejdou do soukromé sféry. A to my, myslím, dělat nechceme. Proto asi vím, že role
PR manažera je nedoceněná a nevděčná, ale věřím, že zdravý rozum, který velí vedení svazu investovat
jen přiměřené prostředky, je zájmem nás všech.
Co se týká závodů, a zejména mezinárodních závodů, si myslím, že ČSMP udělal v posledních
cca. pěti letech ohromný kus práce. Umíme udělat závody pro nejmenší děti i pro seniory a masters.
Umíme udělat závody pohárové úrovně i mistrovství světa. Všechny závody jsou vždy velmi kladně
přijaté a závodníci se do Prahy a do České republiky rádi vracejí. Dobrá úroveň pohárových závodů
zajišťuje dostatek závodníků v mládežnickém sportu. Tohle není samo od sebe. Za tím vším se skrývá
veliká práce dobrovolníků a nadšenců, kteří neváhají věnovat svůj čas a mnohdy i peníze do sportu,
kterému věří. A tahle velká základna členů i funkcionářů ČSMP dělá českém Modernímu pětiboji to
nejlepší jméno u UIPM, ECPM i Olympijských orgánů.
Trochu ještě ke svazové tématice. Je tak trochu českou mentalitou, nadávat na kde co a na kde
koho. Vždycky se najde nějaké téma. Jedním z témat, které se již několik let různě objevuje na povrchu,
je téma nominací na závody, téma reprezentace, Komise vrcholového sportu a vše co s tím souvisí.
Ještě když jsem byl členem výkonného výboru bylo rozhodnuto, že veškeré kritéria a rozhodování o
nominacích sportovců jsou v rukou KVS. Výkonný výbor je může pouze potvrdit a přidělit na akci
finanční krytí. Výkonný výbor tedy nemá v pravomoci zasahovat do personálního složení nominací,
reprezentací a družstev. Není tedy pravda, že lidé, kteří jsou členy KVS i VV hlasují o tomtéž dvakrát.
Maximálně hlasují v KVS o nominaci a na VV o penězích. Vzhledem k tomu, že jsem nezažil situaci, kdy
by VV nedal peníze na nominaci, v tom nevidím až tak velký problém. Komise vrcholového sportu se
skládá z trenérů a sportovců, tedy lidí, kteří by měli mít zmiňovanou problematiku zcela pod kontrolou.
Neustále někdo napadá stávající nominační kritéria. Zatím se ovšem nenašel nikdo takový, kdo by
předložil odbornou analýzu a řekl: Tato pravidla jsou špatná z toho a toho důvodu a je potřeba je
změnit tak a tak, protože jsem to takhle spočítal a namodeloval a bude to mnohem spravedlivější.
Tohle není práce pro Výkonný výbor, ani pro ČSMP jako organizaci, to je čistě záležitost trenérů,
sportovců a lidí se sportovním vzděláním. Výkonný výbor pouze musí držet stávající linii, dokud nebude
na základě všeobecné dohody sportovních odborníků, nahrazena jinou. To je jeho povinnost, kdyby to
nedělal a připustil výjimky, vedlo by to k rozkladu celého sportovního svazu. Věř mi, zažil jsem to
v lyžování a není to nic pěkného. S tím úzce souvisí i téma soukromého financování, výjezdů na závody

mimo oficiální nominace, téma osobních trenérů a jejich účast na velkých mezinárodních akcích.
Jakmile vstoupí do tohoto rozhodování soukromé peníze, nastane okamžitě reakce, že všechno se dá
zaplatit, všechno se dá koupit. Na závody v Česku i v zahraničí začnou jezdit osoby, které nemají žádné
závazky vůči politice ČSMP a prosazují pouze své zájmy a zájmy svých svěřenců, respektive
chlebodárců. Výsledek je, mezinárodní organizace a organizátoři závodů ztratí důvěru v ČSMP jako
partnera v České republice. Skončí to tak, že se přestane dařit prosazovat zájmy českých sportovců,
„protože vlastně není jasné, kdo to tady vede“,
Takže bych to, s dovolením, shrnul. Já si Tě, Davide nesmírně vážím jako sportovce. Současně
si ale vážím pracovitých lidí. Zatím jsem od Tebe neviděl kromě této kritiky žádné konkrétní pracovní
výsledky. A to ani na poli PR, kde to neočekávám, ani na poli metodiky a organizace sportu, KVS,
nominací, kde bych to naopak čekal. Vůbec mi není jasné, kde se v Tobě bere touha kritizovat lidi, kteří
organizují závody a vlastní prací podporují oddíly, které dělají závody. Tihle všichni, počínaje vedením
svazu a konče všemi nadšenými rodiči totiž trvale pracují na tom, aby se pětiboj v česku někam
posunoval, aby mládež mohla závodit a aby reprezentanti mohli reprezentovat. Tihle lidé to dělají vedle
své práce, svýma rukama a svojí hlavou. Věnují tomu svůj volný čas a dělají to z čistého nadšení,
protože jinak se to dělat nedá. Rozhodně nepomýšlejí na to, kde by provedli něco nezákonného, kde
by se obohatili, nebo kde by se proslavili. Zmínil jsi skupinu, pro organizování závodů. Všichni, kdo
organizují závody, jsou rádi, když mohou použít svazový materiál, jsou rádi, když přijede někdo, kdo
umí udělat výsledky, časomíru atd. Všechny svazy takové skupiny mají. Pro lidi z této skupiny to
znamená, že jedou na každé závody, udělají tam svoji práci a jedou domů – v sobotu, v neděli, ve svém
volnu. Kritizuj to, dělej výběrová řízení, ale nejdřív si to prosím pár let vyzkoušej. Totéž se týká
mezinárodních závodů. Ty prostě musí dělat „profesionální skupina“ protože takový závod musí být
naplánovaný a zajištěný do všech detailů. Takových detailů, jako kde se vezme a kam se připojí
prodlužovačka na nafouknutí cílové brány. Protože když na to někdo nebude myslet, nebude to mít
napsané, tak tam tu bránu prostě nikdo před závodem nenafoukne. Kdybys na tohle dělal výběrové
řízení, tak věř, že to bude velký hit za neuvěřitelné peníze.
Tolik ode mě, musel jsem Ti tento dopis napsat, protože věřím, že většina členů ČSMP chce
moderní pětiboj budovat a ne bourat. Také věřím, že všichni děláme maximum pro tuto myšlenku.
Většině z nás nechybí ona vize, kterou Ty zatím hledáš.
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