Vážení sportovní přátelé,
končí čtyřleté funkční období předsedy ČBaS a jeho výkonného výboru. Měla bych tedy zhodnotit
nejen uplynulý rok, ale celé období jako celek. Vzhledem k tomu, že většina informací je pravidelně
uveřejňovaná na webových stránkách svazu, budu se snažit být maximálně stručná a vystihnu
především z mého pohledu ty nejdůležitější a nejzásadnější události.
Dovolte mi začít sportovními úspěchy našich hráčů.
Samozřejmě největším sportovním úspěchem našich hráčů je aktuálně úspěšná kvalifikace na LOH
v Riu. V současné chvíli je potvrzena kvalifikace Kristíny Gavnholt, Petr Koukal bude mít jistotu
bohužel až po 18. 7., kdy je možný postup náhradníků na základě případného zranění či nemoci.
Letošní kvalifikační rok z hlediska dvouhry mužů byl pro naše hráče velmi napínavý, kdy rozhodoval
až poslední turnaj a to ME ve Francii. Všem třem hráčům, Kristíně, Petrovi a Milanovi patří velký
obdiv za to jak se s kvalifikací poprali. Zejména tři turnajová vítězství Kristíny v řadě v létě
loňského roku byla mimořádným počinem a zejména vyrovnání největšího bodového zisku z turnaje
Grand Prix jí přineslo klid v probíhající kvalifikaci. Kristíně a věřím, že i Petrovi, budeme všichni
držet palce, aby v Riu podali svůj nejlepší výkon. Pro Kristínu a Petra je to již třetí olympiáda, které se
zúčastní – jistě je tedy na místě velké poděkování za jejich dlouhodobý přístup a reprezentaci České
republiky. Petr s velkou pravděpodobností ukončí po LOH svoji sportovní kariéru; přeji mu tedy do
jeho dalšího profesního a osobního života hodně úspěchů.
Co se týká aktuálního žebříčkového umístění našich hráčů tak nejvýše postavenou hráčkou ve dvouhře
žen je Kristína Gavnholt, které nyní patří 35.místo světového žebříčku, ve dvouhře mužů je to
Milan Ludík, kterému patří 70. pozice.
Dospělá reprezentace se v letošním roce také zúčastnila vrcholné týmové soutěže a to ME družstev
mužů a žen, kdy tým mužů obsadil celkové 9.místo a tým žen 11.místo.
Pro juniorské reprezentace byly nejdůležitějšími akcemi evropské šampionáty do 15
a 17 let. Na ME U15 se nepodařilo zopakovat medailové umístění z posledního šampionátu a
nejlepším výsledkem bylo 5. místo Marka Aubuse ve dvouhře a 9. místo páru Tomáš
Švejda/Kateřina Zuzáková ve smíšené čtyřhře.
Na ME U17 odjížděla juniorská reprezentace s velkými ambicemi, kdy jsme jistě všichni věřili
v medailové umístění, a to především v individuální soutěži, kdy byl nejvýše nadsazeným hráčem ve
dvouhře Jan Louda. Bohužel ze zdravotních problémů musel nakonec Jan Louda odstoupit ze soutěže
a na medaile naši hráči nedosáhli. Nejlepším umístěním v individuální soutěži nakonec
bylo osmifinále párů Ausbergerová/Nováčková a Hubáček/Král a Terezy Švábíkové ve
dvouhře. V týmech se ale naši junioři vůbec neztratili – po skvělých výkonech ve skupině, kdy
porazili postupně týmy Maďarska (4:1), Ukrajiny (3:2) a Ruska (3:2) postoupili do čtvrtfinále, kde
narazili na favorizované Dánsko – pozdějšímu vítězi nakonec podlehli velmi těsně 2:3 a
obsadili konečné 5. místo.
Tato mladá generace je velkým příslibem do budoucna a věřím, že o všech hráčích ještě uslyšíme.
TMK je nejvíce sledovaná a vždy nejvíce diskutovaná komise. Podrobnější zhodnocení nechám na
předsedovi této komise, avšak přeci jen zmíním pár bodů. V období 4 let se na pozici předsedy TMK
pohybovali Tomasz Mendrek a Jiří Provazník. V době hledání nástupce Tomasze Mendreka, byl Jirka
jediným, který předložil konkrétní vizi, kterým směrem se chce ubírat a představil tým, se kterým
bude spolupracovat. Aktuálně zmíním tedy jen působení druhého jmenovaného - Jirka působil na
pozici předsedy TMK pouze rok a za tu dobu se jistě nepodařilo splnit vše, co si předsevzal, ale přesto
se mu podařilo spustit pravidelnou společnou přípravu juniorské reprezentace pod vedením
zahraničního trenéra a členům dospělé i juniorské reprezentace bylo dále poskytnuto veškeré sportovní
zázemí pro trénink ve sportovním centru Jeremi v Praze. Rok je jistě velmi krátká doba na vytvoření

plnohodnotného tréninkového centra, ale věřím, že tato jeho vize není vizí špatnou a v budoucnu se jí
podaří naplnit.
V rámci spolupráce s ČOV se podařilo Kristínu zařadit do projektu Olympijské solidarity, kdy po
dobu dvou let (ukončeno LOH v Riu) dostává Kristína příspěvek na přípravu ve výši cca 200tis/rok.
Lektorská rada pod vedením Markéty Osičkové a Martiny Bernacikové udělala velký kus práce,
za který jí patří naše velké poděkování. Došlo k celkové úpravě kvalifikačního řádu trenérů, tak, aby
korespondoval s kvalifikačním řádem BWF. Ve spolupráci s BE a BWF byl spuštěn projekt Shuttle
Time – u nás pod názvem „začni s badmintonem“, kdy se na tento projekt ČBaS podařilo získat
akreditaci MŠMT. V rámci tohoto projektu bylo doposud proškoleno přes 250 učitelů ze základních,
středních a vysokých škol a lektorů Domů dětí a mládeže. Dále se stále pracuje na projektu
„Badminton vždy in“ – soubor videí o základech techniky a pohybu zpracovaný panem Petrem
Bášou, které mají pomoci trenérům při jejich práci. Aktuálně se po více jak dvouleté komunikaci
s BWF podařilo získat povolení k tisku přeložené publikaceCoach Level One, tedy další příručce pro
trenéry, kterou přeložil Pavel Florián.
Co se týče ekonomiky a financí – po celé 4 roky, včetně roku 2015, se svazu podařilo dodržet
schválený rozpočet a vytvořit i určitou rezervu na horší dotační léta, což lze jistě hodnotit pozitivně.
Detailní využití bude popsáno v samostatném vystoupení předsedy EK. Od roku 2012 jsou finance ze
Sazky nahrazeny zdrojem ze strany MŠMT tzv. Programem V. – organizace sportu, který tvoří
největší příjem svazu. Tyto prostředky však zatím stále nevykazují charakter stabilního dlouhodobého
příjmu. V letošním roce byla v tomto směru nejhorší informovanost, kdy potvrzená výše těchto zdrojů
byla zveřejněna až počátkem června. Tedy tvrzení ze strany MŠMT, že svazy budou vědět výši dotací
s velkým předstihem, vždy k prosinci předchozího roku, tak, aby mohli lépe plánovat své výdaje, se
zatím plnit nedaří. Můžeme jen doufat, že se toto v budoucnu změní
V rámci MK v letošní sezóně proběhly čtyři velké akce – první bylo MMČR v Praze, které bylo
uspořádáno ve spolupráci s Mira Business Group, a které si troufnu říct, bylo jedno
z nejvydařenějších. MMČR získalo záštitu jak hlavního města Prahy tak i ČOV. Poprvé proběhlpřímý
přenos na Nova Sport a ohlasy hráčů, rozhodčích a diváků, byly velmi pozitivní. A také se poprvé
podařilo, aby se MMČR osobně zúčastnil předseda ČOV pan Jiří Kejval.
Další akcí byl jubilejní 20. ročník MMJ ČR, tradičně v Orlové – opětovně proběhlo bez problémů,
završeno skvělou bilancí našich juniorů, kteří v Orlové získali celkem 9 medailí.
Třetí akcí bylo MČR v Karviné, které opět přilákalo skvělou diváckou kulisu.
A čtvrtou akcí bylo Finále Play Off, které bylo uspořádáno firmou Sport Lubas a poprvé proběhl
přímý přenos na Streamu ČT, s komenářem Tomáše Krajči.
Všem organizátorům akcí patří opět velké poděkování.
Co nás čeká v nadcházejícím období – v létě proběhne prezentace badmintonu v rámci Letního
olympijského parku Lipno a to od 10.-18.8. v Horní Plané, včetně venkovní exhibice přímo
v Letním olympijském parku na Lipně.
V září proběhne opět MMČR v Praze, které, věřím, bude minimálně stejně úspěšné jako v roce
loňském, v listopadu MMJ ČR v Orlové a také ČBaS uspořádá ve spolupráci s oddílem Kabal
Karviná kvalifikaci ME smíšených družstev.
Za velký úspěch považuji získání pořadatelství meetingu Evropské badmintonové federace (BE)k 50.
výročí založení Badminton Europe, které v roce 2017 proběhne v Praze. Nabídka ČBaS zvítězila
nad nabídkami Chorvatska - Dubrovník a Rakouska - Vídeň. Pro rok 2017 se také podařilo získat

termín druhého mezinárodního turnaje v ČR – future series; první ročník proběhne v Karviné
v termínu 17.-20.5.2017.
To co se ze strany marketingu stále nedaří je získat generálního partnera svazu.
To co se ještě nepodařilo je změnit vzhled webových stránek, tak, aby přilákali i širokou veřejnost.
Přesto kvalitní a rychlé poskytování sportovně – technických informací i výsledků a zajímavostí
z domova i ze zahraničí je myslím hodné velké pochvaly a ocenění!
Kvalitu práce komise STK a KR jistě vnímáme všichni. V letošním roce završena účastí dvou
rozhodčích na LOH v Riu - Mojmíra Hnilici jako hlavního rozhodčího a Michaeli Bencové jako
hlavní rozhodčí na jednotlivé zápasy.
Tento rok byl prvním rokem, kdy VV fungoval v užším počtu. Z mého pohledu vnímám ne zcela
dostatečnou a včasnou informovanost k jednotlivým předsedům oblastních svazů, což se v budoucnu,
věřím, dá vylepšit. Názory komisí STK a KR, které se podílejí na rozvoji a fungování svazu, byly při
některých rozhodnutích důležité a žádoucí, tedy nabízí se otázka, zda „vyloučení“ těchto komisí z VV
bylo tou správnou cestou.
V závěru bych chtěla znovu jako v roce loňském zopakovat, že všichni jak tady sedíme a další členové
v oddílech, jsme a tvoříme tento svaz. Svaz netvoří jen členové VV. Vzhledem k tomu, že dnešním
dnem končí funkční období předsedy a VV přeji nově zvolenému předsedovi i dalším voleným
funkcionářům hodně úspěchů v jejich další činnosti. Věřím, že je na co navázat.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat jak všem členům VV, předsedům a členům jednotlivých komisí
za spolupráci, ale i Vám všem, trenérům, rodičům za obětování Vašeho volného času pro práci
v oddílech a oblastech.
Děkuji vám za pozornost.
Hana Procházková, předsedkyně ČBaS
18.6.2016

