Zpráva předsedkyně ČBaS přednesená Mgr. Hanou Procházkovou, předsedkyní svazu,
na Sněmu ČBaS dne 14. června 2014:
Vážení sportovní přátelé,
hodnocení uplynulých 12 měsíců bych chtěla začít poděkováním. Vzhledem k mateřským
povinnostem jsem první polovinu roku nemohla plně fungovat, a proto bych úvodem ráda poděkovala
Ing. Martinu Osičkovi, který mě zastupoval při jednáních VV a sekretariátu, se kterým jsme po mailu
řešily podstatnou část úkolů.
Nyní již informace, které bych ráda připomněla.
Nejdříve sportovní úspěchy, kterých naši hráči v uplynulém období dosáhli.
Začnu poslední velkou akcí, které se naše dospělá reprezentace zúčastnila a to ME jednotlivců –
stylem jakým Kristína Gavnholt postoupila až do čtvrtfinále byl opravdu famózní a určitě mnozí
z nás jsme věřili, že tentokrát na medaili dosáhne. Bohužel se tak nestalo. Přesto Kristína dosáhla
skvělého výsledku a i díky výsledkům v celé letošní sezóně se jí podařilo zařadit mezi 30 nejlepších
hráček světa. V současné chvíli jí patří 29. místo na světovém žebříčku a je 4. nejvýše
postavenou Evropankou ve dvouhře žen! Myslím, že se nemýlím, pokud řeknu, že je toto
prozatím historicky nejlepší umístění našeho hráče na světovém žebříčku!
Co se týká můžu, tak těm stále vévodí Petr Koukal, kterému v současné chvíli patří 68. pozice
ve dvouhře a o devět míst níže, na 77. pozici je Jan Fröhlich. Z dalších reprezentantů stojí jistě
za zmínku finálová účast našeho nejlepšího smíšeného páru Bitman – Bášová, a to na MMČR turnaje
International Challenge, semifinálová účast Lucie Černé ve dvouhře na turnaji International Series
ve Slovinsku, semifinálová účast Milana Ludíka ve dvouhře v Austrálii (také turnaj International
Series) a semifinálová účast páru Křížková/Tomalová ve čtyřhře v Portugalsku (opět turnaj
International Series).
V týmových soutěžích se naše reprezentace zúčastnila Thomas a Uber Cupu, kdy shodně oba týmy
obsadily 2. místo ve skupině a celkově 9.-16. místo.
V letošní sezóně se určitě neztratila ani juniorská reprezentace – na oficiálně prvním ME U15 se
podařilo získat hned dvě medaile a to Petru Beranovi ve dvouhře a páru Petr Beran/Jan Louda
ve čtyřhře. Věřím, že tento jejich úspěch nebude ojedinělý a že o těchto hráčích v budoucnu ještě
uslyšíme. U juniorů můžeme dále zmínit vítězství Adama Mendreka ve dvouhře na MMJ
na Slovensku a postup mezi 4 nejlepší na MMJ v Itálii, dále pak 3.místo Jaromíra Janáčka ve dvouhře
na MMJ ČR a 3. místo páru Louda/Hubáček také na MMJ ČR.
Omlouvám se těm, které jsem nezmínila, ale vzhledem k velice rychlému a aktuálnímu poskytování
výsledků na našich webových stránkách, o nich jistě všichni víme.
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.
MK se v čele s Ing. Musilem podařilo zajistit pořadatele všech našich největších akcí – tedy MMČR,
které bylo v Brně, MMJ ČR - opět Orlová a MČR dospělých, které již po druhé v řadě hostilo město
Most. Všechny tyto akce byly zorganizovány na velmi vysoké úrovni a tedy pořadatelům patří velké
poděkování!
Bohužel sehnat gen. partnera svazu se stále nedaří. Jak jsem již avizovala na loňském Sněmu –
Ing. Musil ukončil svou činnost jako předseda MK k 31.12.2013 a VV tedy kooptoval do této funkce
Ing. Miloslava Kašpárka. Tuto kooptaci navrhuji ke schválení dnešnímu sněmu. Věřím, že se Vám
nový předseda krátce představí a zodpoví případné Vaše dotazy.

Nyní informace k plnění plánu práce a úkolů, které postavil před VV loňský sněm. V elektronické
databázi došlo k doladění sekce „trenéři“ a byl spuštěn nákup licencí přes e-shop, který, věřím, velmi
urychlil a zjednodušil prodlužování či vystavování nových licencí. V budoucnu jistě dojde ještě
k dalším úpravám a to na základě požadavků MŠMT týkající se dodávání seznamu členů jednotlivých
svazů. Tyto požadavky však zatím oficiálně vydány nebyly.
Druhým úkolem byla úprava Stanov a ostatních s tím souvisejících dokumentů. Tak jak již bylo
uvedeno na webu - návrh nových stanov byl zpracováván od května loňského roku a při tvorbě stanov
byla zohledněna nejen stávající podoba stanov, ale taktéž bylo přihlédnuto k úpravě dle nového
občanského zákoníku. JUDr. Rubáš ze své vlastní iniciativy předložil VV a následně i členské
základně (viz prezentace na webu) k diskuzi návrh nových Stanov, kde došlo k významné změně
v organizační struktuře svazu. Tuto verzi VV nakonec neodsouhlasil a předkládá Sněmu ke schválení
návrh Stanov se zachováním stávající svazové struktury, rozšířené o Legislativní
a Dozorčí radu, která nahrazuje současnou Revizní komisi.
Jistě padne otázka proč tyty změny, které pan Rubáš původně připravil, VV nepřijal? Neměli bychom
si ale spíše položit otázku – je potřeba měnit organizační strukturu svazu? Proč chceme tuto změnu?
Svazuje současná struktura svazu někoho v jeho práci či iniciativách? To že je snadnější prosadit
návrh v menším počtu osob, je jistě neoddiskutovatelné, ale je správné, aby rozhodující pravomoc
mělo „jen“ 5-6 osob, většinově Ti, které si navrhuje předseda svazu? To že jsou předsedové oblastí
členy VV má svůj význam – zastupují a hájí názory Vás, členů badmintonového hnutí. Pokud se
někdo chce zapojit přímo do dění VV, předložit svůj návrh či projekt, nikdy mu myslím nebylo a jistě
nebude bráněno se přidat, ba naopak.
Co říci k nadcházejícímu období.
Na posledním jednání VV před dnešním Sněmem předseda TMK Mgr. Tomasz Mendrek prezentoval
svůj pohled současné „konkurenceschopnosti“ naší reprezentace ve srovnání s Evropou a prezentoval
vizi a návrh postupných kroků k vytvoření NSC. S cílem spuštění k 1. 1. 2015. Není to jistě úkol
jednoduchý, ale věřím, že TMK s podporou VV udělá maximum proto, aby tato vize nabyla
konkrétnější podoby. Tomu kdo by se chtěl do tohoto projektu zapojit, jsou dveře otevřené!
Co se týče ekonomiky svazu tak věřím, že i v následujícím roce se ji podaří udržet v kladných číslech.
Marketing má nové vedení a tedy můžu popřát snad jen více štěstí při hledání partnerů a elánu do této
nelehké funkce.
Na 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 14. června 2014

