Vážení sportovní přátelé,
Opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili uplynulých 12 měsíců.
Dovolte mi začít sportovními úspěchy našich hráčů.
Myslím, že se nemýlím, pokud řeknu, že máme historicky nejvíce hráčů v první
světové stovce – nejvýše postaveným hráčem je ve dvouhře mužů Petr Koukal, kterému
v současné chvíli patří 45.místo, dalšími hráči jsou Milan Ludík 70. místo, Zuzana Pavelková
79. místo, ve čtyřhře žen pár Tomalová/Křížková, kterým patří 85.pozice a ve smíšené čtyřhře
potom pár Bitman/Bášová, kterým patří 74. místo.
Dospělá reprezentace se zúčastnila tří velkých akcí - první bylo MS jednotlivců
v Dánsku, kde nejlepším umístěním bylo 17. místo Kristíny Gavnholt a Petra Koukala ve
dvouhrách. Druhou akcí byla kvalifikace ME družstev, která se konala v Praze - bohužel byl
náš tým oslaben o neúčast Kristíny Gavnholt, která se zranila při již zmiňovaném mistrovství
světa jednotlivců a musela více jak na půl roku zcela vypustit přípravu i turnaje. Překvapení
se nekonalo a naše reprezentace obsadila celkové 2. místo ve skupině a nepostoupila do
finálového turnaje, které se konalo v Belgii. Třetí akcí bylo MS družstev v Číně (Sudirman
Cup 2015). Tým pod vedením Tomasze Mendreka vyhrál základní skupinu 3A, kdy postupně
porazil tým Rakouska, Jižní Afriky a Turecka a o celkové vítězství ve skupině prohrál
s týmem z Vietnamu a obsadil celkové 22. místo.
Kromě těchto akcí se naši hráči zúčastnili mnoha individuálních mezinárodních
turnajů, zmíním alespoň některé výsledky.
Petr Koukal - 2.místo na US GP a získání 4680 bodů do světového žebříčku,
Kristína Gavnholt - 3. místo na Iran International 2015 (turnaj International
Challenge)
Jan Fröhlich - 2.místo na Suriname International (turnaj International Series)
Milan Ludík - 2.místo na Iran International 2015 (turnaj IC), 3.místo na Chille International,
Uganda International, Botswana International a South Africa International (turnaje
International Series)
Zuzana Pavelková - 2.místo na Jamajka International (turnaj International Series), 3.místo
na US GP a získání 3850 bodů a 3.místo na MM Kuby (turnaj International Series)
Mixový pár Jakub Bitman/Alžběta Bášová – 2.místo na MM Maďarska
A čerstvě z minulého víkendu vítězství Adama Mendreka na MM Litvy ve dvouhře.
Vrcholem juniorské reprezentace bylo v letošním roce jistě MEJ, které se
uskutečnilo v Polsku. V soutěží týmů obsadilo naše družstvo 2.místo ve skupině a celkové 9.
místo. V soutěži jednotlivců bylo největším úspěchem osmifinále a to hned třech deblových
párů – Michaela Fuchsová/Tereza Švábíková,Michal Hubáček/Monika Světničková a
Lukáš Holub/Denisa Šikalová.
Z individuálních soutěží připomenu tři vítězství na MMJ na Kypru a to Terezy
Švábíkové ve dvouhře, páru Švábíková/Lapáček ve smíšené čtyřhře a páru Beran/Lapáček ve
čtyřhře juniorů. Na stejném turnaji také 2. místo Petra Berana ve dvouhře. Dále na MMJ
V Chorvatsku – 1.místo páru Lajdová/Šikalová, na MMJ ČR 2.místo páru
Švábíková/Fuchsová ve čtyřhře a 2. místo páru Holub/Šikalová ve smíšené čtyřhře, MMJ
Estonsko - 2. místo páru Lajdová/Šikalová, MMJ Maďarsko – 2.místo ve čtyřhře

Lajdová/Švábíková a 3. místo ve smíšené čtyřhře Hubáček/Světničková, 2. místo Cristiana
Savina na Uppsala Junior.
Omlouvám se těm, které jsme nezmínila, ale věřím, že o nich v budoucnu jistě
uslyšíme.
Co se týče ekonomiky a financí – svazu se opět podařilo skončit v přebytkovém
hospodaření, což lze jistě hodnotit pozitivně. Detailní využití bude popsáno v samostatném
vystoupení předsedy EK.
V rámci MK v letošní sezóně proběhli čtyři velké akce – první bylo MMČR v Praze,
které se tedy poprvé konalo zcela organizačně pod ČBaS. Celkový dojem MMČR pokazilo
osvětlení v hale, které sice bylo řešeno s odborníky, ale mělo dojít k vyzkoušení i ze strany
hráčů a následné korekci. Co se týče organizace jako takové – ubytování, transport, rozhodčí,
tak toto proběhlo bez větších problémů. Divácká obsazenost byla slabá a mě stále zaráží, že
nedokážeme na takový turnaj dostat mladé hráče z našich oddílů.
Další akcí byla kvalifikace ME družstev, která proběhla v Praze – hlavním důvodem
organizace bylo poskytnout našim hráčům domácí prostředí a tím i zvýšit šanci na případnou
výhru ve skupině a postup do finálového turnaje a také poskytnout divákům hezký sportovní
zážitek. Diváků opět nepřišlo mnoho, ale vzhledem k tenisovému Fed Cupu, který se konal ve
stejném termínu, se není asi čemu divit.
Velkým zklamáním u obou akcí bylo pro mě to, že pokud to má být svazová akce, tak
bych předpokládala zapojení více členů VV ČBaS, či členů svazu, což se nestalo a dále mě
velmi zklamal přístup některých hráčů – neúčast na autogramiádě, bez včasného sdělení
důvodu proč, či neúčast v družstvu po celou dobu turnaje není vůbec pozitivní a pak se ptám,
zda vůbec by svaz měl takovéto akce organizovat.
Třetí akcí bylo MMJ, které se tradičně konalo v Orlové – vzhledem ke zkušenostem
organizátora proběhlo mistrovství bez problémů a ani výsledkově se naši hráči neztratili.
Poslední velkou akcí bylo MČR dospělých, které se poprvé konalo v Karviné. Ač byl
pořadatelem nováček, tak si troufnu tvrdit, že to bylo jedno z nejlepších MČR, které jsem kdy
viděla. Divácká návštěvnost velmi vysoká a celková organizace bez větších problémů.
Osobně hodnotím velmi pozitivně naše webové stránky a jejich fungování. Další
významné zvýšení celkové návštěvnosti, nadále kvalitní a rychlé poskytování sportovně –
technických informací i výsledků a zajímavostí z domova i ze zahraničí je myslím hodné
velké pochvaly a ocenění!
Nyní informace k plnění plánu práce a úkolů, které postavil před VV loňský sněm.
Úkol byl splněn – došlo k přeregistraci svazu a svaz je od 28. 8. 2014 zapsán jako spolek
s oficiálním názvem Český badmintonový svaz, z.s.
Co říci k nadcházejícímu období?
VV ČBaS Vám předkládá nové znění Stanov – hlavními změnami je zúžení počtu
členů VV, kdy ve VV bude pouze jeden zástupce za všechny oblasti. Nově bude vytvořen
orgán sdružující zástupce všech oblastí. Dále jsou ve stanovách navrhované úpravy
technického rázu.

Jak víte, v létě loňského roku odstoupil ze své funkce předsedy TMK pan Tomasz
Mendrek. Hledání nového předsedy nebylo vůbec snadné a chvílemi až smutné – většina
dotazovaných byla ochotna být nápomocna v rámci vedení tréninků, doprovodu na turnaje či
vytvoření metodického materiálu pro trenéry, ale nikdo na sebe nechtěl vzít zodpovědnost za
vedení TMK. Nakonec byl v únoru letošního roku kooptován do pozice předsedy TMK pan
Jiří Provazník. Plány TMK do nadcházejícího období budou součástí samostatného
vystoupení. Novému předsedovi přeji hodně energie a pevné nervy do jeho práce.
Začala olympijská kvalifikace. Finanční podpora svazu, která bude po dobu
kvalifikace na OH zvýšena, pokryje nutné náklady hráčů jen částečně. Přesto pevně věřím, že
i podpora alespoň částečně přispěje k opětovnému završení kvalifikace a dva naši hráči opět
nastoupí na olympijské kurty, tentokrát v Riu.
V příštím týdnu se také naši reprezentanti zúčastní premiérových Evropských her
v Baku, které jsou jakousi malou kontinentální olympiádou a organizují je Evropské
olympijské výbory. Věřím, že všichni budeme držet palce, aby naši hráči předvedli co nejlepší
výkony.
Ve stejnou dobu bude v Plzni probíhat VII. Letní olympiáda dětí a mládeže
(LODM), na které budu mít všechny kraje své zástupce a jehož badmintonová část je
organizována pod vedením Milady Novákové. Badminton se na LODM dostal úplně poprvé a
věřím, že se akce vydaří a mladí hráči si z ní odnesou nejen medaile, ale především motivaci
do další práce.
V závěru bych chtěla říci, že v posledním roce více než v minulosti se objevila kritika
svazu. Byla bych ráda, kdybychom si uvědomili, že všichni jak tady sedíme a další členové v
oddílech, jsme a tvoříme tento svaz. Tedy postoj „takhle s tím nesouhlasíme a takhle to
nechceme“ bez konkrétního návrhu na jiné řešení nás nikam neposune. Proto všechny
vyzývám, místo kritiky raději zašlete ideu jak problém lépe vyřešit či proces zlepšit a pokud
bude jen trochu dávat smysl a bude to proveditelné a pro dobro věci, vašim námětem se
budeme zabývat a využijeme ho.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat jak všem členům z VV za jejich spolupráci, tak
Vám všem za obětování Vašeho volného času pro práci ve vašich oddílech či oblastech.
Děkuji vám za pozornost.
Hana Procházková, předsedkyně ČBaS
V Praze 13. června 2015

