TJ SOKOL DOBRUŠKA
45. výročí oddílu badmintonu
1972 – 2017
Datum 26. listopadu roku 1972 je pro dobrušské badmintonisty velmi významné. Od tohoto
dne se totiž píše oficiální historie oddílu. Tehdy se sešla patra kamarádů, dá se říci z jedné čtvrti, na
ustavující schůzi nově vzniklého dobrušského oddílu. Mezi zakládající členy patřili Josef Nič, Karel
Tomek, Josef Frýda a Miroslav Šenkýř. V průběhu roku se oddíl rozrostl o další hráče Jar. Niče, P.
Grulicha, V. Vrabce, Vl. Mlynáře, Vl. Tomkovou, J. Šenkýřovou, J. Voborníka, M. Sazimu, Jar. Petříka,
Bl. Březinovou. Počáteční podmínky činnosti oddílu (vybavení hráčů, tréninkové možnosti, materiální
zabezpečení) by asi byly pro současnou generaci hráčů těžko představitelné. Začínalo se trénovat
v tělocvičně základní školy a potom ve staré sokolovně na dvou regulérních hřištích a jednom
provizorním na pódiu. Do tehdejší NDR si hráči jezdili pro dřevěné rakety značky Germina, hrálo se
plastikovými míčky Schwalbe, později Carlton a o funkčním sportovním oblečení a sálových botách
s odpruženou podrážkou se nikomu ani nesnilo. Finanční podpora oddílu od tělovýchovné jednoty
byla minimální a tak si většinu výdajů hráči hradili z vlastních zdrojů. K dopravě na turnaje a zápasy se
využívaly především prostředky hromadné dopravy a cestování tak bylo časově dosti náročné. Užilo
se ale při něm i hodně zábavy. Toto období přibližně do poloviny 90. let mělo ale něco do sebe. Hráči
se více setkávali i mimo čas tréninků a turnajů, nebyla taková rivalita mezi oddíly a umístění hráčů na
žebříčcích nebylo převáděno na finanční dotace jako dnes. Oddíly pořádaly turnaje, kde nešlo o body,
ale kde se udržovalo přátelství a kamarádství. Mezi tyto akce patřil i turnaj O přeborníka města
Dobrušky a další turnaje pořádané oddíly Sokol Nový Hradec Králové, Sokol Králův Dvůr a později i TJ
Týnec nad Sázavou.
Koncem 70. let oddíl začal využívat pro svou činnost mimo sokolovny i tělocvičnu střední
průmyslové školy. Na tehdejší dobu to byla velká moderní hala se čtyřmi kurty, kde jsme kromě
tréninků pořádali i oblastní a později celostátní turnaje mládeže, MČR mládežnických kategorií, různá
soustředění a Přebory ČOS. Z důvodu chybějící všesportovní haly v Dobrušce s kvalitním zázemím pro
hráče a diváky jsme později své organizátorské schopnosti přesunuli do sportovní haly gymnázia
v Rychnově nad Kněžnou, kde náš oddíl pořádal v letech 2000, 2001 a 2002 MČR jednotlivců
dospělých. Za vrchol organizační činnosti oddílu ale považujeme v roce 2003 uspořádání 32.
Mezinárodního mistrovství ČR dospělých v Hradci Králové, které bylo součástí kvalifikace na
Olympijské hry 2004 v Aténách. Již delší dobu tělocvična průmyslové školy nevyhovuje požadavkům
badmintonového svazu na organizování národních turnajů a tak nyní pořádáme pouze turnaje
oblastní, utkání smíšených družstev dospělých a tradiční turnaj O přeborníka města Dobrušky.
Městská sportovní hala bohužel nestojí v Dobrušce dodnes.
Vedení oddílu si již od samého začátku zakládalo na práci s mládeží a to se ukázalo v průběhu
dalších let jako velice důležité. Postupně se vedením tréninků věnovali Josef Nič, Miroslav Šenkýř,
Karel Tomek, Josef Frýda, Václav Povolný, Pavel Jániš, Petr Šváb, Pavel Maňásek, Václav Drašnar a
Tereza Jechová. Čtyřicet pět let je dlouhá doba a ne vždy se podaří dát dohromady skupinu šikovných
hráčů. Nám se to v určitých vlnách dařilo a hráči oddílu získali bezpočet výborných individuálních
umístění od krajských turnajů po turnaje celostátní včetně zisku medailí z MČR a mistrovských titulů.
Byli jsme úspěšní i v soutěžích žákovských a dorosteneckých družstev, ve kterých jsme v letech 2004
(žáci) a 1998, 1999 a 2008 (dorost) vybojovali titul Mistr ČR. Dobrušští badmintonisté se prosazovali i
na poli mezinárodním v reprezentačních výběrech ČR juniorů a dospělých. V mezinárodním měřítku

nejlépe uspěli hráči Jiří Skočdopole, René Neděla, Martin Herout, Ivana Vilímková, Tomáš a Ondra
Kopřivovi, Šárka Křížková a Petra Hofmanová.
Úspěšní jsme byli také v soutěžích družstev dospělých. V roce 1997 vybojovalo dobrušské
družstvo postup z oblastní soutěže do II. národní ligy. Již v sezóně 1999/2000 tuto ligu vyhrálo a
postoupilo do ligy první. Hned v úvodním startu v nejvyšší české soutěži jsme vybojovali bronzové
medaile. Největší úspěch v historii dobrušského badmintonu se zrodil v sezóně 2007/08, kdy jsme
vybojovali v I. lize titul Mistra České republiky. Následně jsme se zúčastnili EURO CUPU 2008
v Moskvě. V prvoligovém týmu v průběhu patnácti let hostovali výborní hráči z Polska a Slovenska.
Důležitý mezník v existenci našeho oddílu nastal na přelomu 80. a 90. let, kdy se roztříštila
místní tělovýchovná jednota, oddíl vstoupil do tělocvičné jednoty Sokol a stal se tak členem České
obce sokolské. Postupem času se ČOS stala hlavním zdrojem finančních prostředků plynoucích do
dobrušského badmintonu. Na základě výsledků byly oddílu přiznány složky sportovní základny
mládeže a výkonnostního sportu dospělých. Naši hráči se pravidelně zúčastňují sokolských akcí a stali
se mnohokrát Přeborníky ČOS v kategorii žáků, dorostu i dospělých.
Na základě výsledků a práce s mládeží bylo v Dobrušce v sezóně 2000/01 zřízeno z rozhodnutí
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České obce sokolské jedno ze čtyř sportovních center
mládeže v republice. Se vznikem sportovního centra přišli do oddílu mladí talentovaní hráči z Hradce
Králové a Pardubic (bratři Šťovíkové, bratři Kopřivové, M. Bureš, P. Křížková, Š. Křížková, P.
Hofmanová, Z. Kocourková, H. Jiruchová, D. Horáček, M. Skála, I. Sahánková). Hlavním trenérem se
stal Pavel Maňásek a pravidelný trénink se zúročil ve výkonnostním růstu hráčů. Tento projekt byl ale
z popudu badmintonového svazu v polovině roku 2011 ukončen a nahrazen jiným systémem podpory
talentované mládeže.
Za dobu existence oddílu se v jeho řadách vystřídalo velké množství hráčů ať ze
samotné Dobrušky nebo blízkého okolí, Opočna, vzdálenějšího Hradce Králové nebo Pardubic. Nelze
zde všechny vyjmenovat, ale chtěl bych uvést alespoň jména těch nejúspěšnějších, kteří se podíleli na
významných výsledcích oddílu:
K. Čtvrtečka, P. a J. Švábovi, M. Škop, E. Hrubá, I. Švorcová, I. Vachková, M. Rešková,T. Mračno, P.
Flégl, J. Kánský, K. Tomek ml., M. Frýda, P. Tomková, M. Skočdopole, J. Skočdopole, J. Frýdová, V.
Drašnar, T. Vrátný, R. Neděla, M. Herout, P. Křížková, Z. Kocourková, I. Vilímková, J. Potůček, T.
Kopřiva, O. Kopřiva, H. Jiruchová, Mich. Šváb, M. Bureš, Š. Křížková, P. Hofmanová, P. Šťovík, D.
Horáček, M. Skála, Ma. Šváb, Š. Škrabalová, E. Smejkalová, V. Ostrá, V. Kubečková. Všem ostatním
nejmenovaným se velice omlouvám, cením si všech hráčů, i když nedosáhli na mety nejvyšší nebo se
badmintonu věnovali třeba jen krátce. Všichni svým dílem přispěli rozvoji badmintonu v Dobrušce.
V současné době má oddíl na 80 členů, dobrušská družstva startují v extralize a I. národní lize
smíšených družstev dospělých. Snažíme se pracovat s mládeží, vyvolat v nich zájem o sport a při troše
štěstí i vychovat nové, úspěšné hráče. To je pro nás nyní prioritou.
Oddíl má zastoupení ve vrcholových badmintonových orgánech. Václav Drašnar je
předsedou Východočeského badmintonového svazu a členem širšího výkonného výboru ČBaS. Je také
starostou Tělocvičné jednoty Sokol v Dobrušce. V komisi badmintonu při ČOS pracuje Karel Tomek a
Petr Šváb. Karel Tomek zasedá i v předsednictvu odboru sportu ČOS v Praze. Vedení oddílu pracuje ve
složení: Petr Šváb – předseda, Karel Tomek – manažer, Jana Švábová – ekonom, Václav Drašnar a
Miroslav Skočdopole – členové výboru.
Oddílu do dalších roků přeji více mladých hráčů, kteří budou s chutí běhat po dobrušských
kurtech, nadchnou se pro tento krásný sport a případně zastoupí současnou hráčskou generaci. Přeji
mu také, aby se našli další ochotní trenéři a funkcionáři, pro které bude práce s dětmi a pro oddíl
radostí.
Závěrem bych rád poděkoval všem bývalým a současným činovníkům oddílu, kteří bez ohledu
na svůj volný čas a nulovou finanční odměnu svědomitě vykonávali nebo vykonávají nelehkou práci
pro zajištění bezproblémového chodu oddílu. Děkuji také všem jednotlivcům, organizacím a
sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem podporují badminton v Dobrušce.
Petr Šváb
předseda oddílu

