
BADMINTON BENEŠOV 2010 – 2020 
 
Ve čtvrtek 9.4.2020 tomu bude přesně 10 let, co v benešovském S-centru proběhly první dva badmintonové tréninky dětí. Těch se tenkrát v pátek zúčastnilo 
dohromady pouhých 10 hráčů.  
Od té doby uběhla celá dekáda plná dalších badmintonových událostí a badminton v Benešově prošel úctyhodným vývojem, na jehož vrcholu čítal počet 
hráčů až 67 v pěti tréninkových skupinách (podzim 2017), dnes tj. hráčů 50 (čtyři skupiny). 
 

Poznámky           

1. turnaj BBBN proběhl 28.6.2010 a zúčastnilo se jej 7 hráčů       

22.10. první miniturnaj (podzimní) za účasti 14 z celkových 19 hráčů; od listopadu – badmintonová škola Štěrboholy (2x týdně)  

červenec: badminton camp Lendava (Slovinsko); srpen – minicamp Šterboholy a badmintonové soustředění Liberec   

 

duben - červen 2012: badmintonová škola v Říčanech; červenec: badminton camp Lendava; srpen – soustředění Liberec  

badminton se ze Štěrbohol přesouvá do PVA Letňany (tréninky dětí i řízené skupinové tréninky dospělých již 3x týdně)   

další přesun badmintonové školy v Praze, tentokrát na Harfu; srpen – badmintonové soustředění Liberec    

poslední stěhování pražských badmintonových tréninků do vlastní haly v Radonicích; začátek Junior Cupu (každou 1.neděli v měsíci) 

srpen – badmintonové soustředění Liberec          

            

kvůli mému porodu odtrénoval první dva tréninky všech skupin po jarních prázdninách v BN můj tatínek - moc děkuju! :-)   

            

24.6.2016 Petr Koukal v Benešově; 1. letní příměstský badmintonový camp v S-centru (červenec 2016); srpen: soustředění Liberec 

od listopadu 2016 začaly tréninky badmintonu ve Voticích (pův. 8 hráčů) 

2. letní příměstský badmintonový camp v S-centru (červenec 2017); srpen: soustředění Liberec     

             

kurz byl výjimečně zkrácen kvůli mému dalšímu porodu do dubna (závěrečný turnaj již 7.4.2018)    

od října 2018 začaly tréninky badmintonu v Bystřici (pův. 12 hráčů)      

  

současný stav: ve Voticích  

16 hráčů, v Bystřici 11 hráčů       

 
 
 
 
        První propagační letáky -    
        školička I. a 1. turnaj (2010) 

Kurz BBBN počet hráčů 

I. - jaro 2010 10 

II. - podzim 2010 19 

III. - jaro 2011 21 

IV. - podzim 2011 23 

V. - jaro 2012 26 

VI. - podzim 2012 35 

VII. - jaro 2013 38 

VIII. - podzim 2013 44 

IX. - jaro 2014 47 

X. - podzim 2014 45 

XI. - jaro 2015 42 

XII. - podzim 2015 44 

XIII. - jaro 2016 40 

XIV. - podzim 2016 49 

XV. - jaro 2017 54 

XVI. - podzim 2017 67 

XVII. - jaro 2018 55 

XVIII. - podzim 2018 65 

IXX. - jaro 2019 58 

XX. - podzim 2019 54 

XXI. - jaro 2020 50 



Když spočítám všechny hráče, kteří prošli benešovskou 

badmintonovou školou, je jich 170! Někteří se zdrželi pár lekcí, 

někteří jen jedno pololetí, ale najdou se i přeborníci, kteří s námi 

zůstali trénovat 8 let! 
Celkem jsme za tu dobu uspořádali 38 miniturnajů 

(podzimní/halloweenské a velikonoční) a turnajů (vánoční a 
závěrečné), ze kterých nikdo neodcházel s prázdnou – diplomy, 
medaile a ceny bych už ani nespočítala. Zároveň mají všichni 
možnost účastnit se již 8 let každou první neděli v měsíci Junior 
Cupu v Radonicích u Prahy – turnaje dvouher pro dětské 
neregistrované hráče, který jsem pomáhala spoluzakládat.  
Naučili jsme se za tu dobu vypořádávat se změnami rozvrhu v S-
centru, takže jsme měli možnost náhradou za kurty několikrát 
navštívit balneozónu (sauna, pára, vířivka), kde jsme si mj. 
vyzkoušeli badmintonový kvíz nebo shlédli film o badmintonu Cesta 
Snu či sestřihy výjimečných badmintonových zápasů a výměn, ve 
cvičebním sále jsme několikrát otestovali (a podle tabulek obodovali) 
naše motorické předpoklady, v kardioposilovně absolvovali aerobní 
kruhový trénink, v nafukovací hale jsme si vyzkoušeli pohybová a 
posilovací cvičení v písku + speedminton a beachtenis… 

Na podzim také vždy pravidelně pořádáme předvánoční testování raket (aby měl Ježíšek představu o jejich příp. výběru). Postupně jsme přešli od značky 
RSL na značku FZ Forza a nyní to vypadá na značku Oliver – záleží mi na tom, aby mi byl dodavatel (vzhledem k dlouhodobé spolupráci a množství 
odebíraných raket – vždy cca 20!) schopen zaručit výjimečně dobrou cenu a rakety přitom byly kvalitní.  
Celkem 5x měli hráči možnost zúčastnit se se mnou srpnového badmintonového soustředění v Liberci s mým domovským pražským oddílem Sokol Radotín 
a 2x jsme dokonce uspořádali příměstský badmintonový camp přímo v S-centru. Jeho skladba byla z poloviny badmintonová a zbytek tvořily jiné pohybové 
aktivity (tenis, stolní tenis, beachvolejbal, aerobik, hry v přírodě, koupání v bazénu či na koupališti atd.), takže jsme se opravdu nenudili.  
V červnu 2016 se nám podařilo zorganizovat v rámci našeho závěrečného turnaje v Benešově návštěvu mého dlouholetého kamaráda a zároveň nejlepšího 
českého badmintonisty Petra Koukala, a to těsně před ukončením jeho aktivní sportovní kariéry. Podepsal dětem diplomy (a mnoho jiných předmětů), předal 
ceny a s každým se vyfotil. V krátké besedě potom zodpověděl zvídavé dětské otázky a na závěr si s několika vybranými hráči zahrál pár exhibičních utkání. 
Výtěžek z dobrovolných příspěvků předal na Konto Bariéry. Jeho návštěva sklidila veliký ohlas, takže není vyloučeno, že ji ještě někdy v budoucnu 
zopakujeme – popravdě měla jsem to v úmyslu k letos plánovanému Velkému závěrečnému turnaji k 10 letům badmintonu v Benešově (13.6.), ale 
koronavirová pandemie mé plány zhatila.  

 
 
 
Petr 
Koukal 
v BN 
(24.6. 
2016) 
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Počty hráčů benešovské badmintonové školy (2010 - 2020)



Jsem ráda, že v současné době jsme rozšířili své řady i o spoluhráče z Votic a Bystřice – děti tak získaly další možnosti k nahrazování tréninků (kromě 
středy zkrátka každý den někde trénujeme) a na závěrečných společných turnajích pak potkávají i nové hráče, se kterými se na kurtu dosud neutkali. Zároveň 
tak získávají i další možnost účastnit se jiných turnajů neregistrovaných hráčů, které nejsou přímo pořádané mnou. Většinou jde o turnaje čtyřher (ať již ve 
votickém T-sportu nebo v bystřické sportovní hale), kterým jsme se nyní na trénincích věnovali výrazněji.  
Osobně mám velikou radost, když na turnajích příp. jen tak na vedlejších kurtech v hale potkávám i známé tváře (dnes již většinou dospělé) z řad našich 
bývalých hráčů a vidím, že své badmintonové základy zúročují při vlastní hře. Mnozí si po přestupech na jiné školy našli tamní oddíly nebo chodí jen tak hrát 
s partou kamarádů a spolužáků. Je hezké, že badmintonová raketa či bag přes rameno, za mých studentských let něco tak netradičního, se staly běžnou 
součástí jejich života. 
Moc bych si přála, aby naše dobře rozjetá badmintonová parta vytrvala minimálně další dekádu a my tak mohli rozšířit naše (nejen) sportovní zážitky o mnoho 

dalších. A až tento nouzový stav ve světě pomine a život se vrátí do normálních kolejí, budu se s Vámi opět těšit na viděnou na kurtech!      Lucka 

 
 


