3.
Vize na období 2021 – 2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství)
Cílem ČSNS, z.s. (ve spolupráci s STK badmintonu) je vybudovat stabilní základnu
pro děti a mládež se sluchovým postižením. Myšlenkou je z nich vychovat lidi, kteří
budou v dobré fyzické kondici, schopní týmové spolupráce a vzájemné podpory. To
souvisí i se snahou zlepšit zdravotní stránku (nejen) dětí a mládeže se sluchovým
postižením, tedy i přispět ke snížení počtu dětí s obezitou.
V případě talentovaných dětí a mládeže se zde pak nabízí možnost z nich vychovat
nadějné hráče a hráčky, kteří mohou sbírat úspěchy na mezinárodních turnajích,
včetně evropských a světových šampionátech pro sluchově postižené.
Pro vytvoření takové základny je nutné badminton neslyšících propagovat i ve
většinové společnosti, neboť jejich podpora je pro správné fungování členské
badmintonové základy důležitá. Se stabilizací členské základny souvisí i podpora, ať
už ve finanční či materiální podobě od sponzorů, či jiných institucí.
a.
Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1b, 1c (2 body; povinně
min. 1 bod)
Jsme si vědomi toho, že dosavadní spolupráce s ČBaS byla doposud velice slabá,
skoro nulová, proto bychom do budoucna chtěli spolupráci, která bude dlouhodobého
a systémového charakteru. Spolupráce se bude odvíjet od pravidelné komunikace
mezi oběma subjekty, výměny informací a vzájemné podpory. U badmintonu osob se
sluchovým postižením by bylo možné dosáhnout zkvalitnění organizace turnajů. K
tomu může dojít pouze dodáním licencovaných rozhodčích, softwarového vybavení či
medializací.
S medializací je spojena i možnost náboru osob se sluchovým postižením, neboť se
často stává, že v badmintonových klubech hrají osoby se sluchovým postižením, které
nevědí o existenci ČSNS, natož o badmintonu neslyšících.
Do budoucna si dokážeme představit případnou spolupráci badmintonu neslyšících s
parabadmintonem - tato spolupráce by mohla vyústit ve vhodné školení pro
badmintonové trenéry a trenérky. Na školeních by se dozvěděli více o tom, co
znamená zdravotní postižení, jakým bariérám osoby se zdravotním postižením čelí a
jakým způsobem by mohli spolupracovat se svými svěřenci, kteří jsou sami zdravotně
postiženými - u neslyšících je to pak primárně otázka komunikace mezi trenérem,
ostatními spoluhráči a sebou.
b. Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod)
ČSNS má pod sebou několik sportovně-technických komisí (STK), které se zabývají
danými sporty. Jednou ze STK je i STK badmintonu.
V rámci STK musí být vedení, které tvoří lidé, kteří jsou sami osobami se sluchovým
postižením, popřípadě lidé, kteří sami pracují/mají pozitivní vztah s osobami se
sluchovým postižením. Tito lidé by měli mít vhodné manažerské dovednosti a
schopnosti, včetně organizátorských - pouze tehdy je možné dosáhnout zlepšení
kvality organizovaných badmintonových turnajů pro osoby se sluchovým postižením,
zvýšení podpory směrem k dětem a mládeži se sluchovým postižením, zlepšení
spolupráce s jednotlivými organizacemi či institucemi a medializace, včetně osvěty
většinové společnosti.
c. Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod)
Systém organizace badmintonových soutěží se ponechává v původní formě, tedy v
každoročním pořádání mistrovství České republiky. S ohledem na skutečnost, že
účastníci jsou z různých koutů České republiky by bylo ideální, kdyby se MČR konalo

na různých místech tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny. To znamená střídání
pořadatelských měst, například Praha, Hradec Králové, Brno, České Budějovice apod.
V případě fungující koncepce rozvoje badmintonu je na místě přidat další
badmintonové turnaje pro neslyšící, které mohou být organizovány sportovními kluby
pro sluchově postižené či jinými zájemci s podporou ČSNS (hlavně z hlediska
organizace, kontaktu či zapůjčení materiálu). Tyto turnaje mohou být i otevřené pro
mezinárodní účastníky, což znamená zvýšení úrovně hráčů a hráček se sluchovým
postižením, protože dostanou prostor a možnost si zahrát zápasy proti jiným sluchově
postiženým hráčům z jiných koutů světa.
Při schvalování budoucích dotací pro reprezentační hráče a hráčky se sluchovým
postižením doporučujeme brát v potaz fakt, že mezinárodních a tuzemských turnajů je
málo a záleží jen na vedení EDSO a její technické komise badmintonu, zda do
budoucna zorganizují mezinárodní badmintonové turnaje pod její hlavičkou. Jedině tak
je možné splnit podmínku počtu tuzemských a mezinárodních turnajů, aniž by se hráči
a hráčky museli zúčastňovat mezinárodních turnajů slyšících badmintonistů, které jsou
výkonnostně na jiné úrovni než turnaje neslyšících. Podobně by měly být nastavené i
podmínky pro nominaci na příslušné turnaje, kdy by se měly mimo jiné brát v potaz i
úspěchy hráče/hráčky se sluchovým postižením na turnaji slyšících (kde je s ohledem
na své sluchové postižení “ochuzen” o sluchovou kontrolu nad badmintonovým
míčkem).
d. Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod)
V oblasti systému organizace reprezentace se to musí odvíjet od velikosti členské
základny a počtu talentovaných hráčů a hráček se sluchovým postižením, které jsou
schopny do budoucna konkurovat hráčům z jiných zemí např. na mistrovství Evropy,
mistrovství světa či deaflympijských hrách. V případě, že se vytvoří skupina
talentovaných hráčů a hráček, je na místě mít spolupráci s ČBaS, která by mimo jiné
souvisela s jejich programem talentované mládeže a reprezentací různých kategorií,
která mají pravidelná reprezentační setkání (kempy) například v Nymburku.
Nedávno vzniklo národní badmintonové centrum v Plzni pod hlavičkou ČBaS. Toto
místo by se mohlo využít i pro talentované hráče a hráčky se sluchovým postižením,
kteří tam mohou pravidelně scházet a zlepšovat své badmintonové dovednosti a
fyzickou výkonnost, která je potřebná pro zdatné konkurování ostatním hráčům a
hráčkám z jiných států Evropy a světa. Druhou možností je využití tzv. “poboček”
národního badmintonového centra, konkrétně sportovních středisek zřízených v
Praze, Hradci Králové, Ostravě a v Brně.
e. Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body;
povinně min. 1 bod)
Do budoucna je nutné spolupracovat s více organizacemi, včetně ČPV a UZPS. Cílem
není jen propagace badmintonu neslyšících, ale i výměna zkušeností a znalostí nejen
k tématu práce s dětmi a mládeží, ale i směrem k případné finanční a materiální
podpoře dětí a mládeže se sluchovým postižením. To souvisí i s myšlenkou vytáhnout
děti a mládež od počítačů, naučit je sportovním (badmintonovým) dovednostem a
zamezit rostoucím problémům s dětskou obezitou a jinými zdravotními potížemi.
Taková spolupráce by byla výhodná pro obě strany, parabadmintonistů a
badmintonistů se sluchovým postižením není hodně a spolupráce by mohla přinést
ovoce v podobě vzájemného porozumění, společných aktivit a boji za lepší podmínky
pro zdravotně postižené sportovce. Tomu můžou přispět i besedy či společná školení
trenérů, lektorů, učitelů pracujících se zdravotně postiženými dětmi a mládeží.

