
BADMINTON 

Dalším sportem v novodobé historii TJ je badminton. Jeho propagátorem a 

zakladatelem oddílu je Jarda Tomek, který popisuje vznik oddílu takto: „Začátek 

se datuje od r. 1996, hrálo se v horní tělocvičně ZŠ. Kdo chodil: Štěpánský, 

Koudelka, Rudolf, rodina Zezulova (bez pí. Zezulové), Milan a Pavel Škodovi a já. 

První turnaj (jednotlivců) byl již v r. 1996, účast 10 hráčů, vítěz Milan Škoda. 

Potom v r.1997 následoval přesun do lepšího, tj. do tělocvičny SOU, stále pouze s 

jedním kurtem. Přibyli další hráči jako Jirka Odrobiňák, Leoš Kollert a jiní. Někdo 

taky skončil. Tato tělocvična byla využívána jeden nebo dva roky, potom se začalo 

hrát ve sportovní hale se čtyřmi kurty. Úplně vzpomínám na první hraní 

badmintonu, kdy jsme mezi domy v Holubákách, asi v r. 1964, měli správné 

hřiště, síť se správnou výškou a pravidly. Tam hrály děti z Holubáků. Ke všemu 

 nás přivedl, jako k mnoha ostatním aktivitám, p. Mazač st., později zvaný Bobr.“  

Badmintonový oddíl má nyní cca 30 členů, převážně z okolních obcí a měst.  
Oddíl nehraje žádnou pravidelnou soutěž, pouze si založil vlastní ligu dvouher a 
čtyřher, kterou hraje na trénincích. Pak také objíždí turnaje neregistrovaných po 
celé republice, na kterých dosahuje velmi dobrých výsledků. 

V roce 2011 jsme se zúčastnili 1. Mistrovství ČR neregistrovaných v badmintonu 
v Opavě, kde po výborném výkonu získal Jaroslav Jakubčin 4. místo. 

O víkendu 5.-6. 10. 2013 proběhlo 2. Mistrovství ČR neregistrovaných 
v badmintonu v Ústí nad Labem, na kterém náš člen badmintonového oddílu TJ 
Sokol Malé Svatoňovice Jiří Nývlt zaslouženě zvítězil a stal se nejlepším 
amatérem roku 2013! 

Badmintonový oddíl také každý rok pořádá jarní a podzimní turnaje čtyřher. Dále 
pak probíhají od září do června pravidelné tréninky - každé úterý a čtvrtek od 
18:00 do 20:00 v hale BPA Malé Svatoňovice.  

Předseda oddílu: 
Lukáš Jirásek, Koubovka 861, 541 49 Červený Kostelec, tel: 604 646 542, 
e-mail: jirasek@sollertia.cz 

Zástupce oddílu: 
Vlasta Seidelová, Velké Svatoňovice 384, tel: 721 862 988,  
e-mail: seidelovav@seznam.cz 
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