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VOLBY, PERSONÁLNÍ ZMĚNY A HLEDÁNÍ TMK
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- rok 2016 byl rokem volebním, ze kterého vzešlo nové vedení ČBaS

- v rámci VH 2016 nebyl zvolen kandidát na předsedu TMK Jiří Provazník

- po VH přišlo období hledání nového předsedy TMK

- 31.7.2017 pověření řízením sekce TMK Stanislavem Kohoutkem po šesti měsících a vyhodnocení spolupráce 

byla po vzájemné dohodě spolupráce mezi Stanislavem Kohoutkem a ČBaS ukončena

- leden 2017 období nového hledání

- únor 2017, pověření řízení TMK Josefem Rubášem a rozšíření komise o Radka Votavu

- březen až červen 2017, trenérsko-organizační zajištění juniorského MEU19, dynamická práce v rámci dalších 

podoblastech TMK, vydání nové koncepce TMK pro roky 2017 – 2020,



SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
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- druhá polovina roku 2016 přinesla start dvou hráčů na OH v RIU, po velmi dramatické kvalifikaci v pánském 

singlu se již potřetí OH účastnil Petr Koukal, který rozhodl o své kvalifikaci až posledním zápasem a na druhé 

nepostupové místo odsunul Milana Ludíka

- jistější postup na OH měla naše druhá reprezentantka Kristína Gavnholt

- 5. místo v soutěži družstev na ME U19 a 5x 5. místo na ME U19

- 16. místo v soutěži družstev na MSJ v Bilbau, 9. místo páru Beran – Louda 

- České finále na MM Egypta, kde zvítězil Milan Ludík a druhý byl Adam Mendrek

- 1. místo pro pár Bášová – Bitman a Milana Ludíka na MM ČR v Karviné, 1. místo Lukáše Zevla na MM Izraele 

- 3. místo Zuzany Pavelkové na MM Izraele a 3. místo Kateřiny Tomalové na MM Chorvatska

- juniorské vítězství na mezinárodních turnajích Tereza Švábíková a Matěj Hubáček a Jan Somerlík 1. na MM 

Slovinska, 1. místo Jana Loudy a Barbory Hadáčkové na MM Slovenska, 1. místo Jana Loudy na MM Polska, 

1. místo Cristiana Savina na MMJ Švédska a MMJ Kypru, 1. místo Ondřeje Krále a Matěje Hubáčka na MMJ 

Maďarska

- 3. místo na ME seniorů u Hanky Milisové



VELKÉ SPORTOVNÍ ODCHODY 
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- Petr Koukal ukončil svojí hráčskou kariéru po OH v Riu, na domácí scéně se rozloučil exibičním utkáním s 

Hansem-Kristianem Vittinghusem, který se odehrál v rámci FZ Prague badminton Open a byl vysílaný v prime 

timu na stanici ČT4 Sport

- v prosinci pak ukončila karieru Kristína Gavnholt, a to z důvodu mateřských povinností



MARKETINGOVÁ KOMISE 
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Olympijský park Lipno Vynikající Prague Badminton Open

BEC meeting a Galavečer BEC



EKONOMICKÁ KOMISE A SEKRETARIÁT
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- velmi dobrým hospodařením a kvalitní prací EK se podařilo opět vytvořit zajímavý zisk, o kterém bude mluvit 

předsedkyně EK ve své zprávě 

- nový předseda EK společně se sekretariátem podal všechny patřičné žádosti o dotace pro rok 2017 a 

vzhledem ke kvalitě zpracování byly svazu schváleny největší dotace za posledních 10 let, detail opět ve 

zprávě EK,

- EK aktivně spolupracuje společně s TMK na efektivním využití jednotlivých dotačních programů a dohlíží na 

jejich řádné čerpání v souladu se schváleným rozpočtem

- v minulém období jsme rozšířili sekretariát o další členy, kteří se podílí a pracují pro jednotlivé komise, jedná 

se o Hanu Musilovou a Karolinu Šatalíkovou, 

- výměna redakčního týmu po 10 letech, Josef Rubáš odchází a začala nová éra Tomáše Krajči a Ondřeje 

Kopřivy   



STK A KOMISE ROZHODČÍCH
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- v tuto chvíli mi dovolte ještě jednou vzpomenout na dlouholetého předsedu STK, předsedu svazu pana Ivana 

Škáchu, který nás v březnu letošního roku po vážné nemoci opustil

- poděkování Honzovi Kolářovi, který se postu předsedy STK ujmul a v rámci roku 2017 – 2020 v ní bude 

pokračovat,

- vzhledem k náročnosti této agendy byla učiněna dohoda a v rámci STK se jednotlivé činnosti rozdělili a v tuto 

chvíli se o hlavní agendu stará Hana Musilová a Jan Kolář,

- komise STK se rozšířila oproti předchozímu složení, ještě o Hanu Musilovou, která, je v tuto chvíli i 

zaměstnanec svazu

- komise rozhodčích, absolvování kurzu BE dvěma rozhodčími, s výsledek výborným a je tedy možné splnit 

zkoušky na BE a rozšířit tím okruh takto uznaných rozhodčích

- účast našich rozhodčích v Anglii a na ME v Dánsku



OHLÉDNUTÍ ZA DALŠÍMI ÚSPĚCHY
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BUDOUCÍ CÍLE A KROKY
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- NSC – další kroky v přípravě a spuštění zkušebního provozu do konce roku 2017

- rozšíření týmu a jeho další profesionalizace

- pořádání MEJ U17 v Praze

- kandidatura Jana Mikulky a Markéty Osičkové do komisí BEC 

- rozšíření projektu badminton do škol

- rozšíření oblastních školských soutěží  

- MČR neregistrovaných hráčů

- rozvoj parabadmintonu


