
STRUKTURA BaC KLADNO 
Způsob fungování: Zapsaný spolek – právnická osoba, fungování dle stanov 

Založení: 1969 

Počet členů k 31.12.2015 77 

Předseda Klubu:    Bc. Daniel Skrčený 

Členové výkonného výboru:  Jiří Modlinger, Hana Hončíková 

Členové kontrolní komise:  Ing. Monika Erbenová, Jiří Konupka 

 

TRÉNINKOVÉ SKUPINY 
1) Babyton 

Trenéři:    Hana Hončíková – vedoucí tréninkové skupiny 

     Adéla Srbová Bohuslav Skrčený - trenéři 

Tréninkové hodiny:  Pondělí 16:30-18:00, Čtvrtek 16:30-18:00 hod 

Zařazení hráči:   věková kategorie 6-11 let 

Kontakt:     732958717 – H. Hončíková 

 

2) Žáci 

Trenéři:    Luboš Švihlík – vedoucí tréninkové skupiny 

     Zdeňka Švihlíková – trenér 

Tréninkové hodiny:  Středa 16:30-18:00, Pátek 15:30-17:00hod 

Zařazení hráči:   věková kategorie 10-14 let 

Kontakt:     724450503 – L. Švihlík 

     

3) Přípravka 

Trenéři:    Miroslava Řehořová – vedoucí tréninkové skupiny 

     Monika Dufková a Jana Hašková – trenérky 

Tréninkové hodiny:  Pondělí 15:30-16:30, Čtvrtek 15:30-16:30, 

Zařazení hráči:   věková kategorie 5-10 let 

Kontakt:     728968700 – M. Řehořová 

 

4) TCM, žáci, dorost – skupina „A“ 

Trenéři:    Daniel Skrčený – vedoucí tréninkové skupiny 

Tréninkové hodiny:  Úterý 18:00-19:30, Čtvrtek 18:00-19:30, 

Pátek 17:30-19:00hod 

Zařazení hráči:   věková kategorie 10-18 let (dle výkonnosti, závodní badm) 

Kontakt:     602256072 – D. Skrčený 

 

5) Dospělí   

Trenéři:    Jiří Modlinger – vedoucí tréninkové skupiny 

Daniel Skrčený – trenér 

Úterý 18:00-19:30, Čtvrtek 18:00-19:30, 

Zařazení hráči:   věková kategorie 15 a více let (dle výkonnosti) 

Kontakt:     602359393 – J. Modlinger 



Co nabízíme/zajišťujeme pro své členy: 

- Správnou a zajímavou výuku badmintonu 

- Pořádání turnajů pro registrované (nutná hráčská licence) a neregistrované (klubové 

turnaje – Rodiče proti dětem, atd.) 

- Klubová soustředění – víkendová, o prázdninách, letní soustředění 

- Letní přípravu 

- Společná setkání na společenských událostech – Pálení čarodějnic, BaC na vodě, atd. 

- Přihlášky na turnaje, které jsou pod hlavičkou Českého badmintonového svazu 

- Zajištění jednotných a kvalitních badmintonových míčů na tréninky/turnaje dle 

ekonomických pravidel klubu 

- Hromadné ověřování licencí (hráči, kteří se účastní turnajů pořádaných ČBaS, musí mít 

platnou hráčskou licenci, roční poplatek pro ČBaS je 200 Kč) 

 

Vedení klubu ve spolupráci s trenéry zajišťuje správný a bezproblémový chod klubu. 

Jedná se především o: 

- vytvoření dostatečných podmínek na trénování (úhrady energií v hale, zajištění oprav haly, 

průběžná modernizace haly, úprava okolí, komunikace s dodavateli energií).  

- hledání finančních prostředků určených pro činnost klubu (například udržení nízkých 

členských příspěvků): žádosti o granty, zpracování grantů-žádost, vyúčtování, účelné 

využívání prostředků, snižování energetické zátěže klubu, oslovení sponzorů, hledání 

možností pronájmu haly, atd. 

- komunikace s Městem Kladno jako hlavním partnerem klubu, pomoc městu při pořádání 

akcí jako je Jaro/Léto kladenských dětí  

- příprava a pořádání domácích turnajů, které obnáší především: zajištění akreditovaných 

rozhodčí, příprava pozvánek, zanesení do termínového kalendáře ČBaS, zajištění 

občerstvení, atd. 

- příprava klubových soustředění – hledání vhodného místa, ekonomicky příznivého 

ubytování, sportovní haly, kvalitní a dostatečné stravy po celou dobu soustředění, 24h 

dozor a program pro účastníky soustředění, atd. 

 

Kde všude můžete získat informace: 

- sledujte web: badmintonkladno.webnode.cz 

- sledujte nástěnky v hale 

- ptejte se svých vedoucí tréninkových skupin 

- ptejte se vedení klubu 

- pokud vám na webu něco chybí, dejte informaci svým vedoucím tréninkových skupin, piště 

na oficiální e-mail:badmintonkladno@seznam.cz 

- Výkonný výbor zasedá 1x měsíčně a zápisy jsou k nahlédnutí u vedoucích tréninkových 

skupin 

 

 

 

 

 

 



S čím nám můžete pomoct? 

- Pořádá-li klub domácí akci – turnaje jednotlivců, družstev - můžete se stát pomocníkem 

organizátorů. Pomůžete klubu a seznámíte se s našimi dalšími členy. 

- Při návštěvách haly se snažte dobře využívat vybavení haly a neničte ho. 

- Vždy vracejte zapůjčené vybavení na své místo, případně ho předejte vedoucímu 

tréninkové skupiny. 

- Bez souhlasu trenérů tréninkové skupiny si nepůjčujte žádné vybavení klubu. 

- Máte nápad, jak vylepšit naší halu? Máte možnost svůj nápad materiálně zajistit? 

Neváhejte a dejte nám vědět, za každou pomoc jsme vděční. 

- Máte-li možnost zajistit reklamu/sponzora/dotaci/grant pro klub, jednotlivou tréninkovou 

skupinu, kontaktujte nás. Máme připravené smlouvy a rádi budeme prezentovat a dobře 

reprezentovat své partnery. Vždy plníme požadavky, které si smluvní partner vyžádá. 

- Pořádá-li klub brigády – směle do účasti, společně uděláme halu a okolí pro nás a 

návštěvníky útulnější, lépe se poznáme a na závěr vždy pořádáme společné opékání. 

- Jsme otevření všem nápadům, které nám pomohou zlepšit podmínky v našem klubu. 

 

Jsme dobrovolné sdružení lidí, kteří vytvářejí ve svém volném čase podmínky pro smysluplné 

využití volného času dětí, mládeže a dospělých. Badminton je nádherný sport, který spojuje 

sportovního ducha, tělo a správnou mysl. 

 

V případě, že se účastníte klubových akcí, akcí na které jste nominováni, akce, kam se sami hlásíte, 

mějte na paměti základní hodnoty, které klub vyznává, a to je vždy chování fair-play a nepoškození 

svého jména a jména klubu. Za to vám děkujeme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Badminton je nejrychlejším raketovým sportem na světě. Roku 1992 se zařadil mezi 

olympijské sporty. Na Kladně se hraje od roku 1969 – tehdy ještě jako venkovní sport. Od té 
doby prošel jak badminton jako takový, tak náš klub proměnou. Za dobu naší existence se naši 
hráči několikrát dostali do reprezentace, již pátým rokem figurujeme v extralize a sbíráme 
medaile na mistrovstvích republiky v různých kategoriích (od juniorů po veterány).  
Důležitým motorem klubu je extraligové družstvo, které pravidelně doplňujeme našimi 
nejlepšími juniory. Za poslední tři roky se nám na Mistrovství ČR dospělých podařilo získat 8 
medailí. Odměnou za dlouhodobou práci je pro nás i umístění v anketě Sportovci Kladna, kde 
jsme v roce 2014 obsadili 3. místo. 
 
Trocha historie z naší kroniky 
Počátky prvního oddílu badmintonu na Kladensku sahají až do roku 1961, kdy parta chlapců 
začala s rekreačním badmintonem na pískovém přírodním hřišti ve čtvrti Výhybka – Kladno II., 
Kociánova ulice u přejezdu. 
V letech 1965 – 1967 odešlo několik z nich na vojnu. Od konce roku 1967 začali mladíci 
vyhledávat volné taneční sály a tělocvičny, kde by na vlastní náklady mohli trénovat a hrát. 
Tím byly položeny základy hry v tělocvičně, s lepšími raketami, s míčky Schwalbe a také se 
začalo hrát přesně podle pravidel. 
 

   
Tak takto vypadá ten správný badminton 

 
První přátelské zápasy byly uskutečněny v letech 1968 a 1969 s TJ Spartak Sezimovo Ústí. 
 V tomto oddíle hrál v letech své vojenské základní služby budoucí kladenský předseda Josef 
Mikovec, který získal několik titulů „přeborník okresu Tábor“.  
Povzbuzeni dobrými výsledky z těchto přátelských zápasů a možnosti kvalitních tréninků  
v tělocvičně internátu „Průmstav“ se mladí muži rozhodli vytvořit mužstvo. Podali žádost  
na výbor TJ Lokomotivy Kladno, aby bylo mužstvo přijato do této TJ jako její další oddíl – 
badminton. Této žádosti bylo laskavě vyhověno ihned s velkým pochopením a to roku 1969.  



  
V 80. letech minulého století se klubu podařilo zajistit vlastní sportovní zázemí – sportovní 

halu, kde mohly probíhat tréninky se zaměřením na práci s mládeží. 

V roce 1987 vystřídal Jiří Modlinger Josefa Mikovce ve funkci předsedy oddílu badmintonu 
(tehdy ještě) Lokomotiva Kladno. Současně s ním nastoupil do funkce hospodáře Láďa 
Hončík a spolu vytvořili tandem, který nastartoval novou éru badmintonu v Kladně. 
V následujících letech náš oddíl pořádal velké množství turnajů - a už ne pouze oblastních a 
krajských, ale otevřených turnajů jednotlivců i družstev a také mistrovství republiky, všechny 
především v mládežnických kategoriích. Přechodem mládeže do dospělých došlo i na 
pořádání mistrovství republiky dospělých. Vše vyvrcholilo uspořádáním Mezinárodního 
mistrovství Československa a dvou ročníků Mistrovství Evropy družstev dorostu – Finlandia 
cup v roce 1992 a 1994. 
 

     
Stříbrné družstvo na MČR družstev dorostu v roce 1994 

 

 

Od roku 1999 intenzivně pracujeme s mládeží, a to již od věku 4-

5 let (babybadminton). Klub má dlouhodobou koncepci 

s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže. 

Každoročně pořádáme řadu turnajů pod hlavičkou Českého 

badmintonového svazu, např. otevřený turnaj dospělých 

KLADNO Cup a řadu dalších. Mezi naše úspěšné projekty patří 

seriál dětských turnajů KLADNO JUNIOR Cup, na který se v 

sezóně sjede na 300 hráček a hráčů. Jako sportovní centrum pro 

Středočeský badmintonový svaz pořádáme jak soustředění 

talentované mládeže, tak i klubová soustředění. 



V letošním roce nastupuje náš „A“ tým v domácí nejvyšší soutěži (extralize) už do své 5. sezóny. 

V letošním roce se budeme snažit navázat na předchozí úspěšné ročníky, kdy se nám dvakrát podařilo 

postoupit do závěrečného turnaje „Final four“. 

 
 

Nedílnou součástí klubu je práce s širokou veřejností. Naše hala je pro veřejnost otevřena celý týden, 

ovšem navíc pořádáme řadu kempů i turnajů pro neregistrované hráče. 

 

Věříme, že naše práce se širokou škálou ať už registrovaných i neregistrovaných návštěvníků naší haly 

přináší všem příjemný požitek z aktivně využitého volného času.  

 

Co nabízíme: 

 Pravidelné tréninky všech věkových kategorií registrovaných hráčů 

 Otevřené hodiny pro veřejnost (po-ne), sparing 

 Turnaje pro registrované i neregistrované hráče 

 Soustředění a kempy pro registrované i neregistrované hráče 

 Vyplétání raket, prodej badmintonového vybavení 

 

 


