
45 let badmintonu
v Benátkách nad Jizerou
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Vážení sportovní přátelé.

Je pro mne vždy velkou ctí , a tentokrát i s troškou pocitu zadosti učinění, když dostanu pří-
ležitost, napsat pár slov na úvod dílka, které hovoří o dobře vykonané práci za určité nezane-
dbatelné období. 

Pamatuji si velice dobře na období vzniku BK 1973, kdy parta kolem Petra Marti nce st. zača-
la v rámci bývalé TJ Karbo provozovat v Benátkách tehdy exoti cký sport – badminton. 

Musím přiznat, že my členové tradičních benáteckých sportů jsme se tehdy na toto snažení 
nedívali opti misti cky, zvláště i proto, že jsme se museli dělit o vzácné hodiny ve sportovní hale. 

Obětavá práce, dobrá parta, práce s mládeží a popularizace tohoto sportu však začala při-
nášet své ovoce. 

Badminton se stal pevným článkem v bohatém spektru benáteckých sportů a bez nadsázky 
možno říci sportem nejúspěšnějším. A to už je co říci, neboť úroveň benáteckého sportování 
výrazně přesahuje nejen hranice regionu, ale i republiky. 

Toto bylo konstatování, na které musí určitě navazovat poděkování. Poděkování všem těm, 
kteří se zasloužili o to, že klub se nachází na výsluní českého badmintonu, že ho zdobí ti tuly 
mistrů a vicemistrů republiky. Jedná se o mravenčí práci funkcionářů, trenérů, hráčů i rodičů, 
ale i pomoc sponzorů. Na mysl mi přichází mnoho jmen, ale vím, že mohu na někoho zapo-
menout a to je nepatřičné. Přesto mi dovolte jmenovat alespoň otce a syna Petry Marti ncovy, 
bratry Jana a Jaroslava Fröhlichovy a Petra Kellera. 

A po poděkování mi dovolte vyslovit i přání, přání opti mismu, trpělivosti , píle a úspěchů 
do dalšího konání. Všem pak hodně zdraví a příslovečného štěstí čka. To snad přinese i další 
vytoužený ti tul „Mistra České republiky“. 

Jistě je to přání všech Benátčanů i vedení města, které se snaží vaši činnost podporovat. 

S přáním všeho dobrého

 Jaroslav Král
 starosta města Benátky nad Jizerou
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  Počátky badmintonu v Benátkách nad Jizerou       

V letošním roce slaví benátecký badminton čtyři-
cet pět let své existence, a tak jistě nebude na škodu 
připomenout si v úvodu této publikace jeho první 
kroky. Začínáme, pochopitelně, v roce 1973, kdy se 
v Benátkách nad Jizerou sešlo na jediném kurtu v so-
kolovně několik nadšenců, kteří badminton začali 
hrát. Byli to Ing. Petr Keller, Hanuš Pokorný, Oldřich 
Pachovský, Lumír Pulda a Miroslav Šubrt.

Už v listopadu roku 1973 ti to pánové požádali 
výbor tělovýchovné jednoty Karbo Benátky nad 
Jizerou, aby 
mohli založit 
badmintonový 
oddíl, což jim 
bylo umožně-
no. Zpočátku 
se ale hrál 
v Benátkách 
badminton spí-
še na rekreační 
úrovni jednou 
týdně, protože 
družstvo neby-
lo přihlášeno 
do žádné sou-

těže. O dva roky později, tedy v roce 1975, se ke stávajícímu 
kádru připojili ještě Petr Marti nec, Ludvík Merti n, Jaroslav 
Kalkuš a Bohumil Kasal, čímž se členská základna upevnila. 
V roce 1976 se začíná psát nová kapitola klubu. Oddíl to-
ti ž získal povolení trénovat v tělocvičně v Benátkách nad 
Jizerou II., kde byly k dispozici již dva kurty, což pochopi-
telně znamenalo výrazné zlepšení tréninkových možností . 
O sportu, který býval do té doby spojován především s dobou dovolených a pobytem u vody, 
se v Benátkách dozvídá stále více lidí, z čehož pramení i příchody dalších členů, jmenovitě Mer-

ti nové, Vidnerové, Helisové, Olšov-
ské a Rákosníka. Co je potěšitelné, 
badminton si získal i příznivce mezi 
mladou generací a do oddílu vstu-
puje několik žáků. Při tomto stavu 
členské základny se již dalo uvažo-
vat o vstupu do soutěže a po sou-
hlasu výboru tělovýchovné jednoty 
Karbo Benátky vstupují na soutěžní 
scénu badmintonisté z města nad 
řekou Jizerou v soutěžním ročníku 
1976/77. Dva akti vní členové klubu 
Ing. Petr Keller a Petr Marti nec na-
víc absolvují trenérský kurz IV. tří-
dy a získávají tak předpoklady pro 

  Jedni z prvních členů klubu: Šubrt, Martinec, Kal-
kuš, Rákosník, Helisová,  Keller, Slavíková, Kasal

  Benátecká dvojice Kalkuš – Mertin ještě ve staré hale

  Renata Slavíková při tréninku!

Vážení sportovní přátelé.

V letošním roce slaví náš klub 45 let svého trvání. Je to již pěkná řádka let, co první průkop-
níci tohoto sportu založili oddíl badmintonu při tehdejší TJ KARBO Benátky nad Jizerou. Začínali 
jsme ve velmi skromných podmínkách a za čtyřicet pět let sportovní  činnosti   jsme dosáhli 
mnoha úspěchů nejen na sportovním, ale i společenském poli. Klub se postupem času vyšpl-
hal až mezi nejlepší kluby v České republice, ba co více mezi nejlepší kluby Evropy. Naši hráči 
sbírají triumfy nejen v domácích soutěžích, ale na turnajích po celém světě. Jako prezident 
tohoto klubu jsem velice rád, že i v malém sportu, jakým bezesporu badminton je, se dokáže-
me prosadit  k takovým výsledkům. Kniha, kterou právě držíte v rukou je stručným přehledem 
pětačtyřiceti leté historie klubu a připomene Vám nejeden z úspěchů benáteckých badmin-
tonistů. V celé šíři  je zde popsán vznik badmintonového oddílu v Benátkách nad Jizerou  až 
po současné vynikající výsledky všech našich družstev. Tyto výsledky by neměly propadnout 
v zapomnění a snad právě tato kniha bude tí m materiálem, který dalším generacím ukáže, 
čeho všeho se podařilo dosáhnout. Doufám, že průběh oslav spolu s dobrými výsledky našich 
hráčů přispějí k další popularizaci tohoto krásného sportu. Rád bych touto cestou poděkoval 
vedení města Benátky nad Jizerou a všem našim partnerům za jejich podporu, bez které by-
chom se nedokázali obejít, a která nám pomáhá naplňovat naše sportovní cíle. Věřím také, že 
si při oslavách najdeme všichni čas na to, abychom symbolicky vzpomněli na členy klubu, kteří 
již bohužel nejsou mezi námi.

 Petr Marti nec
 prezident BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z. s.
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pínek horší umístění, 
než v premiérovém 
ročníku mistrovské 
soutěže. Našim nej-
úspěšnějším hrá-
čem byl Petr Mar-
ti nec, který získal 
10 bodů. Jen pro 
ilustraci, za vítězství 
ve dvouhře se připi-
soval 1 bod, za vý-
hru ve čtyřhře nebo 
smíšené čtyřhře 0,5 
bodu. V pomyslném 
oddílovém žebříč-
ku obsadila druhou 
příčku Slavíková se 
ziskem 6,5 bodu 
a třetí m nejúspěš-
nějším hráčem se-
zóny byl s 2,5 body 
Kalkuš. Druhá výroč-
ní schůze oddílu se 

konala 6. ledna 1978. V té době měl klub 19 akti vních členů. Během schůze došlo k volbě vý-
boru klubu, jehož hlavním úkolem byla organizace 
činnosti . Do výboru byli zvoleni: Ing. Petr Keller 
/předseda/, Petr Marti nec /jednatel/, Lumír Pulda 
/pokladník/, Vladimír Maděra /zástupce pro mlá-
dež/ a jako pátý člen výboru Oldřich Pachovský.

 Sezóna   1978/1979     

Po pátém místu z předcházející sezóny mezi 
sedmi účastníky si dal oddíl za cíl umístění 
do čtvrtého místa v tabulce. 

V sestavě týmu se objevili: Martinec, 
Ing. Keller, Kalkuš, Pokorný, Rákosník, Kasal, 
Šubrt, Slavíková, Helisová a Čermáková. K dis-
pozici po ostaršení byli navíc dorostenci Novot-
ný, Maděra, Votoupal a Cabálková. Do sezóny 
vstoupilo Karbo opravdu impozantně a po první 
části soutěže bylo dokonce na výborném dru-
hém místě. Ve druhé části si družstvo pohorši-
lo, ale i tak celkově skončilo na velmi pěkném 
třetím místě. Nejúspěšnějšími hráči byli Marti-
nec /79% úspěšnost/, Slavíková /77 %/ a Kalkuš 
/74 %/. Jeden ze zakládajících členů Jaroslav 
Kalkuš ukončil svou činnost v klubu. Třetí výroč-
ní schůze oddílu se konala 29. prosince 1978. 
Klub měl tehdy 19 členů.   Ing. Petr Keller a Petr Martinec – duše benáteckého 

badmintonu

  Družstvo dospělých v mistrovské sezóně 1977–78: Keller, Martinec, Pulda, Slavíková, 
Rákosník, Helisová

výchovu badmintonové mládeže. To, jak se později ukáže, je základním kamenem budoucích 
benáteckých úspěchů.

 Sezóna   1976/1977     

První sezónu zahajují benátečtí  hráči dvěma přátelskými zápasy se Slovanem Praha 8. Obě utká-
ní končí drti vou porážkou, nicméně získané zkušenosti  jsou nesmírně cenné pro nadcházející boje 
v krajském přeboru II. třídy, kde ve skupině B mělo Karbo za soupeře Slovan Praha 8, Sever Praha, 
Stavební Praha B, Slovan Svoboda Praha, SSM Letov Praha a Slovan Roztoky B. Jako nováček se 
Benátky umísti ly na velmi pěkném čtvrtém místě, což bylo povzbuzením do dalších let. Kromě 
soutěže družstev se benátečtí  badmintonisté zúčastňovali také oblastních žebříčkových turnajů 
jednotlivců, kde si svými výkony získali III. výkonnostní třídu Pokorný, Kalkuš, Ing. Keller, Pulda, 
Marti nec, Kasal, Helisová a Slavíková. Ve dnech 6. listopadu 1976 a 6. března 1977 pak Benátky 
pořádají první dva turnaje dospělých a zapojují se tak do pořadatelského kolotoče. Výsledky při 
těchto kláních byly ovšem dle očekávání, to znamená vyřazení v prvních kolech. První svou výroční 
členskou schůzi oddíl uspořádal 14. ledna 1977. Program se skládal ze zahájení, zprávy o činnosti , 
zprávy pokladní, diskuse, závěru a přátelského posezení. Tento program se zachovává dodnes.

 Sezóna   1977/1978     

Ve druhé soutěžní sezóně hraje Karbo Benátky nad Jizerou na místo II. třídy skupiny B soutěž 
III. třídy, což prakti cky po reorganizaci soutěží představuje právě zmíněnou soutěž II. třídy. Našimi 
soupeři byly: TJ Zahradní Město Praha, Slovan Svoboda Praha, SSM Plynárna Praha, TJ Motorlet 
Praha B, TJ Sever Praha a Sokol Senohraby. 

Benátecké družstvo nastupovalo v sestavě: Pokorný, Ing. Keller, Marti nec, Rákosník, Kalkuš, 
Pulda, Helisová a Slavíková. V konečném pořadí Karbo vybojovalo páté místo, což bylo o stu-

  Jedni z prvních členů oddílu badmintonu. Stojící zleva: Helisová, Martinec, Mertin, Pokorný, Kalkuš, Keller, sedící zleva: 
Kasal, Slavíková, Pulda, Vidnerová, Pachovský, Mertinová
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tečtí  badmintonisté vystoupili na pomyslný stříbrný stupínek. Právě z tohoto pořadí se v budoucnu 
stalo v jistém slova smyslu pravidlo a zároveň i komplex. K 31. 12. 1981 se počet členů zvýšil na 22.

 Sezóna   1982/1983     

Do nové sezóny vstoupil benátecký tým posílen o Tomíčkovou, Řípovou a Vidnerovou. Na Kar-
bo jako tradičně čekali soupeři z našeho hlavního města: Sever, Medicína, Stavební fakulta a Lo-
komoti va. Družstvo opět ob-
sadilo druhé místo, tentokrát 
za vítězným Severem Praha. 
Nejlepšími hráči Karba byli: No-
votný /91% úspěšnost/, Duští -
ra /86 %/ a Provazník /63 %/. 
Oddílový přebor opět vyhrál 
Marti nec před Provazníkem 
a Novotným. Poprvé v historii 
se také do soutěže přihlašují 
benátečtí  žáci, a to ve složení: 
Patrik, Houška, Macek, Mikeš, 
Hojný, Vidner, Rychtaříková, 
Menclová, Vaňková, Krejčíková, 
Stehlíková, Zahrádková a Krato-
chvílová. Žákům se ovšem při 
premiéře příliš nevedlo a skon-
čili na předposledním devátém   Dorostenecké družstvo v sezóně 1983–84

  Členové klubu v sezóně 1982–83

 Sezóna   1979/1980     

V této sezóně opět dochází k reorganizaci mistrovských sou-
těží a Benátky jsou zařazeny do sdruženého oblastního přeboru 
/SOP/ skupiny C. Soupeři Karba byli: Sever Praha A, ČKD Kom-
presory Praha B, Letov Praha B, Meteor Praha B a Sever Praha B. 
Benátky nastupovaly ve složení: Ing. Keller, Marti nec, Pokorný, 
Rákosník, Kasal, Novotný, Votoupal, Maděra, Jansa, Slavíková, 
Helisová, Cabálková, Hojná a Svatoňová. Karbo bylo tentokrát 
zařazeno do nejsilnější skupiny sdruženého oblastního pře-
boru a v nesmírně těžké konkurenci nakonec obsadilo až páté 
místo mezi šesti cí účastníků, což rozhodně bylo méně, než se 
čekalo. O body se tentokrát největší měrou zasloužili Slavíková 
a Ing. Keller. Oddíl měl v této sezóně 16 členů.

  Sezóna   1980/1981     

V novém soutěžním ročníku byly Benátky přeřazeny do skupiny 
B SOP společně s pražskými celky: Stavební Fakulta, Sever Praha, 
Slavia Chemie B, Pedagogická Fakulta, Lokomoti va a Medicína. Kádr 
týmu je omlazen postaršenými juniory Duští rou a Hojnou, novým 
členem oddílu se stává Jiří Provazník, který se badmintonu akti vně 
věnoval v Novém Boru. Tréninky probíhají dvakrát týdně v tělocvič-
ně u internátu. V konečné tabulce patřila Benátkám třetí  příčka, 
čímž družstvo splnilo výkonnostní cíl. Nejlepšími hráči družstva byli 

Marti nec, Slavíková, Provazník, Ing. Keller, Hojná a Novotný. V pořadí již pátá výroční členská schůze 
proběhla 3. ledna 1981. V této době měl klub zaregistrováno 20 členů. Tento rok byla také založena 
nová tradice v oddílovém přeboru, kdy se tréninkové zápasy průběžně zapisovaly a na konci soutěžního 
roku vyhodnoti ly. Pozici jedničky týmu potvrdil Marti nec, druhý byl Provazník a třetí  Novotný.

 Sezóna   1981/1982     

V této sezóně Benátky 
hrají SOP skupiny B. Soupe-
ři Benátek jsou: Medicína 
Praha, METEOR Praha B, 
Chemie Praha B, Stavební 
fakulta Praha, Sever Praha, 
Lokomoti va Praha. Hráčský 
kádr týmu tvoří: Ing. Kel-
ler, Marti nec, Provazník, 
Novotný, Duští ra, Rákos-
ník, Slavíková–Čvančarová, 
Hojná a Halířová. V tomto 
mistrovském ročníku Karbo 
vybojovalo vynikající druhé 
místo za vítězným Meteo-
rem Praha B, který si vybojo-
val právo účasti  v kvalifi kaci 
o vyšší soutěž. Bylo to vůbec 
poprvé v historii, kdy bená-

  Družstvo dospělých v mistrovské sezóně 1981–82: Keller, Novotný, Provazník, 
Rákosník, Slavíková, Duštíra, Hojná, Martinec

  Ing. Petr Keller, dlouholetý hráč, tre-
nér a předseda klubu
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B. Na soupisce družstva Benátek jsou Provazník, Novotný, Vidner, Marti nec, Ing. Keller, L. Řípa, 
Hlavička, Halířová a Tomíčková. Kádr je navíc omlazen 
o dorostence Macka, Mackovou a Loudínovou. Bohu-
žel, právě tato sezóna byla z hlediska družstva vůbec 
nejhorší v celé historii, jen jediný nerozhodný výsle-
dek nemohl stačit na jiné než poslední sedmé místo. 
Daleko lépe se v oblastním přeboru dařilo žákům, 
kteří nastupovali v sestavě s Kellerem ml., Hrůzou, 
Kubátem, Marti ncem ml., B. Pokornou a Zahradní-
kovou. Na celkově druhé příčce se výrazně podíleli 
především Hrůza a Marti nec. Na oblastním přeboru 
mladších žáků dovršil poté úspěšnou sezónu Petr 
Marti nec ml., když vybojoval všechny tři ti tuly, v mixu 
společně s Halířovou. V květnu jsme uspořádali turnaj 
mládeže v badmintonu, kterého se zúčastnilo 30 dětí . 
Oddíl měl 24 členů, z toho 16 zástupců mládežnické 
kategorie. Úspěchy se dostavily i na bázi funkcionář-
ské, když předseda badmintonového oddílu Ing. Petr 
Keller byl jako první zástupce oddílu zvolen do výboru 
TJ Karbo.

 Sezóna   1986/1987     

Po reorganizaci soutěží čekala na naše družstvo 
účast v nejnižší soutěži, ve sdruženém oblastním pře-

  Žákovské družstvo v sezóně 1985–86: Zahradní-
ková, M. Halířová, Pokorná, Martinec ml., Hrůza, 
Keller ml.

  Družstvo dospělých v mistrovské sezóně 1985–86: Keller, Provazník, Martinec, Vidner, Novotný, Tomíčková a Halířová J.

místě v oblastní soutěži. Jedinou výraznou osobností  týmu byl Vidner, který z deseti  dvouher 
prohrál jedinou. Počet členů oddílu se zvýšil na 29.

 Sezóna   1983/1984     

Družstvo dospělých opět hraje stejnou skupinu, a to i se stejnými soupeři jako v roce přede-
šlém. Ani v kádru nedošlo k výrazným změnám, mimo hru je pouze Duští ra, kterého čeká základní 
vojenská služba. V konečném účtování na Benátky zbylo druhé místo, když o vítězství Karbo při-
pravila v předposledním kole porážka s Lokomoti vou 
Praha. Mezi opory týmu patřili Provazník, Ing. Keller 
a Novotný. Družstvo žáků je již oslabeno o dorostence 
Vidnera a ve sdruženém oblastním přeboru hraje s tě-
mito celky: Spoje Praha B, KŽ Beroun, ČKD Kompresory 
Praha B a Meteor Praha B. Ing. Keller již druhým rokem 
vede benáteckou přípravku a soustavnost tréninků se 
začíná projevovat. Nadějemi mezi nejmladšími adepty 
badmintonu se zdají: Keller jun., Marti nec jun., Hrůza, 
Šulc, bratři Matějkové, Halířová, Zahradníková, Pokorná 
a Volf. V rámci oslav 10. výročí založení klubu se v Be-
nátkách podařilo uspořádat turnaj dospělých a exhibici 
reprezentačního týmu tehdejší ČSSR. Oddíl byl zároveň 
pověřen uspořádáním oblastního přeboru dospělých, 
kde Provazník vybojoval 3. místo, čímž si zajisti l postup 
do krajského přeboru. V roce 1983 také probíhala re-
konstrukce haly. Balkón, pod kterým byla klubovna, se 
zrušil, zvětšil se prostor tělocvičny a na místo původ-
ních dvou kurtů bylo možné nalajnovat kurty čtyři, 
což velmi výrazně zlepšilo tréninkové podmínky. Nová 
klubovna vznikla přebudováním šatny a nacházela se 
v místě dnešní recepce internátu. U této příležitosti  je 
nutné připomenout, že členové oddílu odpracovali při 
úpravách tělocvičny desítky brigádnických hodin. V této době má oddíl již 27 členů.

 Sezóna   1984/1985     

Družstvo dospělých hraje sdružený oblastní přebor, který je v této mistrovské sezóně doposud 
nejobsazenější soutěží od založení. Společně s naším družstvem hrají ti to soupeři: Medicína Praha, 
Chemie Praha B, Meteor Praha C, Lokomoti va Praha, Spartak Radotí n B, Zahradní Město–Záběhlice 
B a Motorlet Praha B. Na soupisce Karba se objevují Provazník, Marti nec, Novotný, Ing. Keller, Rá-
kosník, Pokorný, Maděra, Vidner, L. Řípa, Halířová, Tomíčková a Macková. Činnost ukončila D. Steh-
líková. V tomto roce se opět opakovala historie, tým dospělých obsadil druhé místo se čtyřbodo-
vou ztrátou na vítěze při bilanci 10 vítězství, 1 remíza a 3 prohry. Mezi opory celku patřili především 
Provazník, Novotný a Halířová. Žáci tentokrát mistrovskou soutěž nehráli, ale turnajů jednotlivců 
se zúčastňovali. Mladší žák Petr Marti nec se například stal oblastním přeborníkem v mixu společně 
s Vopálenskou z ČKD Praha a ve dvouhře skončil druhý. V sezóně 1984/85 má oddíl celkem 28 čle-
nů, plných 16 z tohoto počtu pak v mládežnické kategorii.

 Sezóna   1985/1986     

Tým dospělých hraje sdružený oblastní přebor skupiny B společně s Lokomoti vou Praha A, Me-
dicínou Praha, Motorletem Praha B, Stavební fakultou Praha, Zahradním Městem B a Chemií Praha 

  Mladší žák Petr Martinec
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 Sezóna   1987/1988     

Po loňském druhém místě si Benátky nemohly v soutě-
ži dospělých dát snad ani jiný cíl než postup. Ve sdruženém 
oblastním přeboru skupiny C máme postupně za soupeře 
Sokol Dobřichovice, Zahradní Město D, Lokomoti vu Praha 
B, SSM Plynárna a Slovan Svoboda Praha. Kádr tvoří ti to 
hráči: Provazník, Marti nec, Novotný, Ing. Keller, Hlavička, 
Macek, P. Řípa, Tomíčková a Bartošová. Postup se ale na-
konec nepodařilo vybojovat a na Benátky zbylo již „tradič-
ní“ druhé místo. Oporami celku byli Provazník a Novotný. 
Družstvo starších žáků hraje v osmičlenném oblastním 
přeboru s cílem získat umístění do 3. místa, o což se snažil 
kádr ve složení: Marti nec, Kulina, Jar. Fröhlich, Halířová, 
Kosová a Kellerová. Bronzové umístění ale zůstalo jen přá-
ním, neboť celek obsadil až sedmé místo. Oporami byli 
Marti nec a Jar. Fröhlich. Jen soutěží jednotlivců se v tom-
to mistrovském ročníku zúčastnili dorostenci a mladší žáci. 
Ve dnech 14.–15. listopadu 1987 uspořádalo Karbo z po-
věření ČBaS národní kontrolní turnaj starších žáků za účas-
ti  32 chlapců a stejného počtu dívek z celé České republi-
ky. Náš zástupce Petr Marti nec skončil na 17.–32. místě. 
Jinak Petr Marti nec dokázal obhájit vítězství na 2. ročníku 
mezinárodního turnaje Mládí badmintonu a v krajském 
přeboru starších žáků skončil ve čtyřhře společně s Jaroslavem Fröhlichem na druhém místě. Oddíl 
má v této době již 39 členů, z toho 23 z řad mládeže.

 Sezóna   1988/1989     

Naše družstvo dospělých opět startuje ve sdruženém ob-
lastním přeboru skupiny C, a to společně se Sokolem Dobři-
chovice, Libčicemi n/V, SSM Plynárnou Praha, Slovanem Svo-
bodou Praha a Zahradním Městem D. Kádr družstva, posílen 
o dorostence Hrůzu, Pokornou a Zahradníkovou dále tvoří: 
Provazník, Novotný, Marti nec, Ing. Keller, Vidner, Pacltová 
a Kubová. A umístění? Zdá se to být možná neskutečné, ale 
na naše borce opět zbyla jen druhá příčka, šest bodů za vítěz-
ným týmem Dobřichovic. Tradičními oporami byli Provazník 
a Novotný, dobře jim sekundoval dorostenec Hrůza. Družstvo 
starších žáků v oblastním přeboru má před sebou opět ne-
lehký úkol, a to skončit v soutěži do třetí ho místa. V sestavě 
jsou Marti nec, Jar. Fröhlich, Kolka, Halířová, Kosová a Kelle-
rová. Ke splnění daného cíle nakonec chyběla jedna příčka. 
Dorostenci a mladší žáci startovali opět jen v soutěžích jed-
notlivců. Na krajském přeboru mladších žáků obsadil Provaz-
ník jun. 3. místo ve dvouhře, při krajském přeboru starších 
žáků obsadil stejné pořadí Marti nec, a to nejen ve dvouhře, 
ale i ve čtyřhře. Kosová na oblastním přeboru starších žáků 
vybojovala druhé místo ve dvouhře. Jak je tedy vidět, mlá-
dež dosahovala výsledků, které slibovaly dobrou perspekti vu 
pro budoucnost benáteckého badmintonu. V roce 1988 slavil   Jiří Vidner

  Stanislav Hrůza

boru skupiny C. Spolu s námi v soutěži hrály tyto týmy: Zahradní Město C, Spoje Praha D, Sokol 
Dobřichovice, Libčice n/V a SSM Plynárna Praha. Cílem týmu bylo vybojovat postup do oblastní-
ho přeboru skupiny A, o což bojovali Provazník, Novotný, Vidner, Marti nec, Ing. Keller, Hlavička, 
L. Řípa, P. Řípa, Macek, Tomíčková, Macková, Loudínová, Rychtaříková a Bartošová. Karbo mělo vy-
nikající vstup do sezóny, když po polovině soutěže vedlo tabul-
ku. Nakonec se ale z prvenství radovali badmintonisté Libčic, 
kteří vyhráli před Karbem o pouhé dva body. A mládež? Druž-
stvo starších žáků ve složení Hrůza, Marti nec, Keller, Pokorná, 
Zahradníková a Halířová startuje společně s dalšími sedmi celky 
v oblastním přeboru, mladší žáci se zúčastňují jen turnajů jed-
notlivců. Starší žáci nakonec v mistrovské soutěži skončili na pá-
tém místě, což bylo vzhledem k poměrně nízkému věku našich 
hráčů ve srovnání s konkurencí rozhodně úspěchem. Marti nec 
s Hrůzou si navíc poprvé v historii oddílu vybojovali postup 
na národní turnaj žactva v Českém Krumlově, když v oblastním 
přeboru Hrůza vyhrál soutěž ve dvouhře a spolu s Marti ncem 
se stal přeborníkem i ve čtyřhře. Do fi nále se oba borci probojo-
vali rovněž ve čtyřhře na krajském přeboru, kde vybojovali pro 
Karbo druhé místo. Marti nec byl navíc úspěšný i mezi mladšími 
žáky, na krajském přeboru zvítězil ve dvouhře a s Jaroslavem 
Fröhlichem vybojoval stříbro ve čtyřhře. V tomtéž roce Marti -
nec vyhrál 1. ročník mezinárodního turnaje Mládí badmintonu 
ve své věkové kategorii. Oddíl během sezóny rovněž uspořádal 
dvě soustředění v Lomnici n/P. Členská základna čítá 30 členů, 
16 z nich je z řad mládeže.

  Družstvo dospělých a žáků v sezóně 1986–87

  Jiří Provazník, dlouholetý hráč, trenér 
a funkcionář klubu
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a ve dvouhře obsadil 3. místo. Úspěšný byl Marti nec i na krajském přeboru st. žáků, když vyhrál 
všechny discipliny a potvrdil tak své dominantní postavení v této věkové kategorii. Ve čtyřhře dobyl 
ti tul společně s Jar. Fröhlichem, který přidal 3. místo ve dvouhře. Poprvé v historii se Petr Marti -
nec stal mistrem ČR, když společně se Spurným vyhráli čtyřhru, navíc Marti nec přidal třetí  místa 
ve dvouhře a v mixu. Na krajském přeboru ml. žáků obsadil Kolka druhé místo. Na mezinárodním 
turnaji v Českém Krumlově byl do ČR „A“ nominován Marti nec, Jar. Fröhlich si zahrál za „B“ druž-
stvo. Na závěr sezóny jsme hosti li žáky Lipska. Tentokrát jsme vysoko prohráli 2:12. Oddílová sta-
ti sti ka hovoří o tom, že v sezóně 1989/90 bylo v klubu registrováno 43 členů, 30 z nich v kategorii 
mládeže.

 Sezóna   1990/1991     

Do sdruženého oblastního přeboru dospělých se tentokrát přihlásilo devět družstev. Účastníky 
soutěže, kromě našeho družstva, byly Zbraslav, Rakovník, Rudná, Letov Praha B, Chemie Praha B, 
Svoboda Praha, Plynárna Praha a ZMZ Praha C. Karbo reprezentoval celek ve složení: Provazník, 
Novotný, Macek, Hrůza, Marti nec st., Keller, Bartošová, Kubová, Pacltová a dorostenci Marti nec 
ml., Halířová a Kosová. Naše družstvo mělo velmi dobrý vstup do soutěže a po polovině ztrácelo 
pouhé tři body na vedoucí Rakovník. Ve druhé polovině však Karbo nepoznalo hořkost porážky 
a v konečném pořadí získalo druhé místo. To tentokrát zaručovalo postup do oblastního přeboru 
II. třídy. Po několika letech, kdy jsme převážně obsazovali druhou nepostupovou příčku, se nám 
konečně podařilo postoupit. Mezi opory patřili Provazník, Halířová a Marti nec ml. Mladší žáci a do-
rostenci hráli v této sezóně jen turnaje jednotlivců, starší žáci tradičně hráli oblastní přebor v se-
stavě: Provazník, Zeman, Houdková, Tomanová, Marti ncová a Provazníková. Družstvo si opět vedlo 
velmi úspěšně a vybojovalo druhé místo. Ve dnech 27.–28. října 1990 jsme v Benátkách uspořádali 
národní turnaj mladších žáků. Prvenství ve dvouhře vybojoval benátecký Jan Fröhlich. Právě on 
vyhrál na krajském přeboru mladších žáků všechny disciplíny, ve čtyřhře pak společně s Kolkou. 
Na krajském přeboru dorostu obsadil Jar. Fröhlich druhé místo, stejně jako mezi dívkami Kosová. 
Na mistrovství ČR mladších žáků získal ti tul ve dvouhře Jan Fröhlich, který taktéž vyhrál v mixu 
a ve čtyřhře společně s Kolkou obsadil druhé místo. Na turnaji krajských výběrů ml. žáků v Českém 
Krumlově reprezentoval Středočeský kraj Jan Fröhlich. V oddílovém hodnocení byli nejúspěšnější: 
Jan Fröhlich /ml. žáci/, Jiří Provazník ml. /st. žáci/ a Petr Marti nec /dorost a dospělí/. Oddíl měl už 
rovných 50 členů, z tohoto počtu 36 připadalo na mládež.

 Sezóna   1991/1992     

Družstvo dospělých mělo po postupu do oblastního přeboru II. třídy za soupeře Rakovník, So-
kol Radotí n, Motorlet Praha, Meteor Praha C, Dobřichovice a Letov Praha. V kádru týmu jsou: 
Provazník st., Janiš /hostování ZMZ Praha/, Hrůza, Marti nec st., Marti nec ml., Ing. Keller, Jar. Fröh-
lich, Pluhař, Bartošová, Halířová, Kosová, Pokorná a Zahradníková. Výrazně omlazený celek si dal 
za cíl postup do oblastního přeboru. Do mistrovské soutěže jsme vstoupili výhrou nad Rakovníkem 
a Dobřichovicemi. Ve druhém kole jsme porazili Meteor Praha C, a poté nešťastně remizovali s Ra-
dotí nem. I přes tento „výpadek“ Karbo zůstalo na prvním místě tabulky. Ve třetí m kole v domácím 
prostředí jsme zdolali Letov Praha i favorizovaný Motorlet Praha. Po polovině soutěže nám patřilo 
první místo a tí m jsme si vybojovali účast ve fi nálové skupině o 1.–4. místo. Ve čtvrtém kole jsme 
porazili Motorlet, Radotí n, ale prohráli jsme s Meteorem C. V posledním kole jsme porazili Radotí n 
i Motorlet a ani závěrečná porážka od Meteoru Praha C nemohla nic změnit na zaslouženém postu-
pu. Soutěž jsme tak vyhráli před Meteorem Praha C, Radotí nem a Motorletem. Nejúspěšnějšími 
hráči byli Marti nec ml. /úspěšnost 88 %/, Jar. Fröhlich /66 %/ a Halířová /70 %/. První družstvo 
starších žáků ve složení: Provazník, Jan Fröhlich, Kolka, Provazníková, Marti ncová a Tomanová star-
tovalo v oblastním přeboru, kde skončilo na druhém místě, a jako nejlepší družstvo Středočeského 
kraje postoupilo na mistrovství ČR, kde mezi osmičkou účastníků obsadilo páté místo. V tomtéž 

oddíl patnácté výročí své činnosti , evidoval 29 členů, z čehož 17 bylo v mládežnické kategorii. Klu-
bové oslavy doprovázely některé další akce, jako například výroční valná hromada, pořadatelství 
přeboru České republiky starších žáků v jednotlivcích i družstvech, či přátelské utkání starších žáků 
s výběrem Lipska. Přebor České republiky žactva v kategorii jednotlivců se v Benátkách uskuteč-
nil ve dnech 15.–16. dubna 1989 pod patronací MěNV a závodu Carborundum Electrite. O týden 
později navázal na soutěž jednotlivců přebor České republiky družstev. Oba turnaje měly vysokou 
sportovní, ale i společenskou úroveň, což dokladovalo několik děkovných dopisů na adresu klubu. 
Na těchto akcích se podíleli všichni členové našeho oddílu. Ve dnech 2.–5. června Benátky hosti ly 
výběr Lipska v zápase starších žáků a v přátelském utkání podlehly 7:9.

 Sezóna   1989/1990     

Vstup do nové sezóny nebyl pro náš klub dobrý, především proto, že nás všechny zarmouti la 
smutná zpráva o tragické smrti  Jiřího Vidnera. Právě do tohoto hráče se vkládaly velké naděje 
v souvislosti  s budoucností  benáteckého badmintonu. Jirka Vidner byl vlastně prvním hráčem po-
cházejícím z naší mládežnické líhně, a proto jeho odchod mrzel dvojnásob. Pojďme ale k mistrov-
ským soutěžím. Vzhledem k menšímu počtu přihlášených celků se rozhodlo o tom, že Benátky bu-
dou hrát sdružený oblastní přebor skupiny B a C. Čekaly nás zápasy s Chemií Praha B, Rakovníkem, 
Zbraslaví, Rudnou, Lokomoti vou Praha B, Slovanem Svoboda Praha, ZMZ Praha C, ČKD Praha C 
a SSM Plynárnou Praha. Družstvo tvořili: Provazník, Marti nec, Ing. Keller, Hrůza, Novotný, Kubová, 
Bartošová, Pacltová a Zahradníková. Po sérii druhých míst tentokrát přišel útlum a jeho výsledkem 
bylo až sedmé místo mezi desítkou účastníků. Solidní výkony předváděl především Provazník. A tak 
jsme se opět těšili z výborných výsledků mládeže. Družstvo starších žáků v sestavě: Marti nec, Jar. 
Fröhlich, Provazník, Kolka, Pluhař, Kosová, Kellerová a Marti ncová startovalo v krajském přeboru. 
Cíl, skončit na třetí m místě, se podařilo překonat a naši žáci vybojovali krásné druhé místo, když 
k postupu na Mistrovství ČR chyběl pověstný vlásek. Poprvé v historii se do soutěže přihlásilo i druž-

stvo mladších žáků ve slo-
žení D. Kolka, Jan Fröhlich, 
Zeman, Provazníková, 
Tomanová a Lejdarová.
Tato jména se postarala 
o senzaci, neboť mlad-
ší žáci se stali krajskými 
přeborníky! Na přelomu 
září a října 1989 jsme od-
cestovali do Lipska k dal-
šímu přátelskému utkání 
s našimi německými přá-
teli. Vedoucí výpravy byli 
Marti nec st. a Marečková. 
Družstvo odjelo ve slo-
žení: Marti nec, Jan a Jar. 
Fröhlichovi, Halířová, Ko-
sová, Kellerová a Čabalo-
vá. V odvetě jsme zvítězili 
8:7. A výsledky v katego-
rii jednotlivců? Skvělého 
úspěchu dosáhl Marti -
nec na národním turnaji 
v Českém Krumlově, kde 
se stal vítězem ve čtyřhře           Družstvo dospělých v mistrovské sezóně 1989–90: Pluhař, Fröhlich Jar., 

Provazník st., Martinec st., Halířová M., Keller, Kosová, Martinec ml.
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Jaroslav Fröhlich–Kosová. V oblastním přeboru jsme do-
hromady ze všech kategorií přivezli 14 ti tulů(!!), což byl 
jasně nejlepší výsledek z týmů Středních Čech. Na mis-
trovství ČR staršího dorostu obsadila dvojice Marti nec 
ml.–Jaroslav Fröhlich druhé místo ve čtyřhře, Petr Mar-
ti nec navíc skončil druhý i ve smíšené čtyřhře společně 
s Michaelou Hrubou ze Spojů Praha. Na mistrovství ČR 
dospělých v Plzni získala Daniela Kosová společně s Mar-
ti nou Hončíkovou /Kladno/ bronz ve čtyřhře. Byla to vů-
bec první medaile pro náš klub ze seniorského šampio-
nátu. V Benátkách nad Jizerou jsme uspořádali ve dnech 
28.–29. 11. 1993 celostátní turnaj dorostu a 15. května 
rovněž celostátní turnaj dospělých.

 Sezóna   1993/1994     

Po třetí m postupu v řadě startoval BK 1973 KARBO Be-
nátky ve II. celostátní lize – skupina západ. Los nám určil 
za soupeře Badminton 64 Liberec B, Baník Most, Škodu 
České Budějovice, Slavoj Český Krumlov, Sokol Bílá Hora 
Plzeň, METEOR Praha B a ČKD Praha B. Kádr benáteckého 
družstva opět v převážné míře tvoří dorostenci, doplněni 
o zkušeného Jiřího Provazníka st. Kromě něj jsou na sou-
pisce Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich, Josef Pluhař, 
Petr Marti nec st. /zároveň vedoucí družstva/, Jiří Provazník ml., Stanislav Hrůza, Daniela Kosová, Mar-
ti na Halířová a Miroslava Zahradníková. V prvním utkání jsme v Plzni nastoupili proti  ČKD Praha B 
a remíza 4:4 byla z naší strany dost nešťastná. Favoritu soutěže Slavoji Český Krumlov jsme podlehli 
2:6. Ve druhém kole, které jsme absolvovali doma v Benátkách, jsme nejprve porazili 5:3 Liberec B, 
a poté remizovali s METEOREM B 4:4. Ve 3. kole v Českých Budějovicích jsme prohráli s Baníkem 
Most 1:7 a výsledek 4:4 náš celek vybojoval v zápase proti  domácím Českým Budějovicím. Po první 
polovině jsme se umísti li na 5. místě, což znamenalo bojovat v dalším průběhu soutěže o 4.–7. mís-
to. V domácím prostředí jsme si zopakovali výsledek 4:4 s Českými Budějovicemi, remizovali jsme 
i s Bílou Horou a dva body za vítězství jsme si připsali v zápase s ČKD Praha B. V posledním kole jsme 
kontumačně 8:0 zvítězili nad Bílou Horou, ČKD Praha B jsme porazili 7:1 a na závěr soutěže jsme pod-
lehli Českým Budějovicím 3:5. Konečné velmi pěkné 5. místo znamenalo udržení ligové příslušnosti  
také pro nadcházející mistrovskou sezónu. Oporami družstva byli Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich 
a Daniela Kosová.

Nespokojenost tentokrát vládla v Benátkách s vystoupením žáků. Tým ve složení Jan Fröhlich, 
Daniel Kolka, Tomáš Stárek, Pavel Landa, Kamil Hasoň, Marti na Stárková, Petra Součková a Vladi-
slava Klementová startoval v oblastním přeboru. Cílem byl postup na Mistrovství ČR, ale 5. místo 
pochopitelně ke splnění tohoto cíle nemohlo stačit. Poprvé jsme do soutěže přihlásili i družstvo do-
rostu, které v oblastním přeboru vybojovalo druhé místo. O úspěch se zasloužili: Petr Marti nec ml., 
Jaroslav Fröhlich, Josef Pluhař a Daniela Kosová. Na Mezinárodním Mistrovství ČR v individuálních 
soutěžích, poprvé v historii klubu, reprezentoval Petr Marti nec ml., který postoupil až do 3. kola 
kvalifi kace. Na Mezinárodním Mistrovství ČR juniorů startovali Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröh-
lich, Jiří Provazník jun. a Daniela Kosová. Tato čtveřice však výraznějších úspěchů nedosáhla. Petr 
Marti nec ml. ovšem zaznamenal jiný úspěch. Na Mistrovství Evropy družstev juniorů na Kladně 
reprezentoval ve dnech 20.–23. 1. 1994 Českou republiku a pomohl reprezentačnímu družstvu 
ke konečnému 6. místu.

Na oblastním přeboru mladších žáků získal Tomáš Stárek všechny tři ti tuly, Michaela Urbano-
vá vyhrála soutěž ve dvouhře a v mixu. Na oblastním přeboru starších žáků zvítězil Daniel Kolka, 

  Dorostenci Jaroslav Fröhlich a Petr Martinec

ročníku „B“ družstvo žáků hrálo oblastní přebor. Na mistrovství ČR mladších žáků v Plzni získal Jan 
Fröhlich ti tul ve dvouhře, ve čtyřhře společně s Kolkou obsadil 3. místo a stejně tak úspěšně si vedl 
i v mixu. Na mistrovství ČR starších žáků obsadil Provazník 5. místo ve dvouhře. Ve dnech 21.–23. 3. 
1992 pak Karbo uspořádalo mistrovství ČR mladších dorostenců, Marti nec zde získal tři třetí  místa 
/ve čtyřhře společně s Jar. Fröhlichem/. Na mistrovství ČSFR mladších dorostenců v Chropyni obsa-
dil Marti nec 3. místo ve dvouhře a společně s Jar. Fröhlichem získali stříbro ve čtyřhře. Daniela Ko-
sová společně se Stárkovou /Kladno/ získala bronz ve čtyřhře. Petr Marti nec si také jako první hráč 
v historii oddílu zajisti l účast na mistrovství ČR dospělých na Kladně, kde skončil na 17. místě. V se-
zóně 1991/92 se opět rozrostla členská základna, která měla již 58 členů, z toho 46 z řad mládeže.

 Sezóna   1992/1993     

Významným datem v naší činnosti  byl 28. srpen 1992, kdy jsme na Ministerstvu vnitra ČR zaregis-
trovali naše stanovy, a tí m jsme vytvořili samostatný právní subjekt. Nový název klubu zněl Badmin-
tonový klub 1973 KARBO Benátky nad Jizerou. Výkonný výbor klubu tvořili: Ing. Petr Keller /předse-
da/, Petr Marti nec /pokladník/ a Mgr. Iva Marečková /členka výkonného výboru/. Tím dnem zároveň 
skončilo naše členství v TJ KARBO Benátky nad Jizerou. Klub měl v této době 59 členů. Naše áčko 
po loňském postupu si vybojovalo účast v oblastním přeboru, kde mělo za soupeře i některé z týmů, 
které již okusily druhou ligu. V soutěži jsme tehdy měli za soupeře: ZMZ Praha, Spoje Praha C, ČKD 
Praha B, Lokomoti vu Kladno, Sokol Svatá, Sokol Králův Dvůr a METEOR Praha C. Kádr družstva tvořili 
převážně dorostenci, na soupisce se objevili: Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich, Jiří Provazník st., 

Petr Marti nec st., Ing. Petr Keller, Josef Pluhař, Jiří 
Provazník jun., Marti na Halířová a Daniela Kosová. 
První zápas oblastního přeboru jsme sehráli proti  
ZMZ Praha a podlehli jsme 3:5, nedařilo se nám ani 
ve druhém utkání, kdy jsme prohráli s METEOREM 
Praha C 2:6. A tak nám vstup do soutěže vůbec ne-
vyšel podle našich představ. Dařilo se nám až ve dru-
hém kole, kdy jsme nejprve zdolali družstvo Sokola 
Králův Dvůr 6:2 a Lokomoti vu Kladno 5:3. Porážku 
jsme si připsali v zápase s ČKD Praha B. Ve 3. kole 
jsme porazili Svatou kontumačně 8:0 a Spoje Praha 
C 5:3, čímž jsme si zajisti li účast ve fi nálové skupině 
o 1.–4. místo. Jako nejlepší družstvo Středních Čech 
jsme zároveň vybojovali ti tul oblastních přeborníků. 
Netrpělivě jsme pak čekali na verdikt ČBaS týkající 
se reorganizace II. ligy. Ve fi nálové skupině jsme na-
konec vybojovali 3. místo a opět postup, tentokrát 
již do II. ligy, což byl historický úspěch. Do mistrov-
ské soutěže jsme přihlásili i družstvo žáků. Oblastní 
přebor hráli: Jan Fröhlich, Daniel Kolka, Jiří Neu-
wirth, Pavlína Provazníková, Petra Lejdarová a Hana 
Tomanová. I žáci se představili ve výborném světle, 
oblastní přebor vyhráli a na Mistrovství ČR v Českém 
Krumlově obsadili skvělé 4. místo. K 15. 1. 1993 má 
klub stále 59 členů a na valné hromadě byl zvolen 

nový výkonný výbor. Předsedou i nadále zůstal Ing. Petr Keller, pokladníkem byla zvolena Marti na 
Halířová a Petr Marti nec st. se stal organizačním pracovníkem. Tradičně dobře si naši zástupci vedli 
i v soutěžích jednotlivců. Na oblastním přeboru starších žáků získal Jan Fröhlich všechny tři ti tuly. 
Na oblastním přeboru dospělých vyhrál dvouhru Petr Marti nec ml., druhý skončil Jaroslav Fröhlich, 
z vítězství se radovala taktéž dvojice Marti nec ml. a Jaroslav Fröhlich ve čtyřhře a v mixu zvítězil pár 

  Žáci Jan Fröhlich a Daniel Kolka
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vice 6:2, ve druhém utkání jsme remizovali s Karlovými Vary 4:4. Ve druhém kole jsme remizovali 
s Mostem 4:4 a favorizovanému Kladnu jsme podlehli 2:6. Ve třetí m kole jsme porazili ČKD Praha B 
5:3, ale krutou porážku 0:8 jsme utrpěli od aspiranta na postup ZMZ Praha. Po základní části  sou-
těže jsme jen vinou skóre skončili na 4. místě a čekal nás boj o 4.–7. místo. Ve 4. kole jsme porazili 
České Budějovice 6:2, ale poté dvakrát nešťastně prohráli 3:5 jak s ČKD Praha B, tak s Karlovými 
Vary. V závěrečném kole, pořádaném v Benátkách, si svou premiéru v družstvu odbyl Jan Fröhlich. 
Po remízách 4:4 s ČKD Praha a Českými Budějovicemi jsme v posledním zápase porazili Karlovy 
Vary 5:3. V konečné tabulce jsme obsadili předposlední 6. místo s bilancí 4 vítězství, 4 remízy 
a 4 prohry. Bylo to sice méně, než jsme čekali, ale i tak šestá příčka zaručovala ligovou příslušnost 
pro další sezónu. Oporami družstva byli Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich a Jiří Provazník jun. 
Poprvé jsme rovněž do soutěží dospělých přihlásili i „B“ družstvo ve složení: Petr Marti nec st., Sta-
nislav Hrůza, Stanislav Mlejnek, Josef Pluhař, Zdeněk Fibich, Ing. Petr Keller, Daniel Kolka, Miroslava 
Maturová a Andrea Marti ncová. Tým hrál nejnižší soutěž, tedy oblastní přebor III. třídy. Tento ce-
lek po střídavých úspěších obsadil 4. místo v konečném pořadí. Oporami byli především Stanislav 
Hrůza, Stanislav Mlejnek a Daniel Kolka.

Také do žákovských soutěží jsme přihlásili dvě družstva, která hrála oblastní přebor. Áčko ve slože-
ní Tomáš Stárek, Kamil Hasoň, Filip Walter, Pavel Landa, Marti na Stárková, Michaela Urbanová a Mar-
ti na Kadlecová. Béčko mělo na soupisce Lukáše Komendu, Davida Novotného, Stanislava Procházku, 
Marti na Procházku, Petra Urbana, Jitku Vaňouskovou a Vladislavu Klementovou. První družstvo do-
kázalo soutěž vyhrát, čímž si zajisti lo postup na Mistrovství ČR v Českém Krumlově. Tam sice Karbo 
obsadilo poslední osmé místo, ale už samotný postup, především s ohledem na věk našich žáků byl 
považován za obrovský úspěch. Béčko v oblastním přeboru obsadilo 6. místo. V individuálních soutě-
žích získal na oblastním přeboru ml. žáků ti tul ve dvouhře Kamil Hasoň. Ten zopakoval stejný úspěch 
i ve čtyřhře společně s Pavlem Landou a v mixu s Michaelou Urbanovou. Čtyřhru dívek navíc vyhrála 
dvojice Michaela Urbanová–Aneta Voborníková. Mezi staršími žáky ti tul ve dvouhře vybojovala Mi-
chaela Urbanová. Soutěž starších dorostenců ve dvouhře vyhrál Jan Fröhlich, který vyhrál i čtyřhru 
společně s Danielem Kolkou. Celková bilance naší účasti  na oblastních přeborech představovala 11 ti -
tulů. Na Mistrovství ČR ml. žáků startovali Kamil Hasoň, Pavel Landa, Michaela Urbanová a Marti na 
Stárková. Urbanová společně s Hlavačkovou /Hořovice/ získala třetí  místo ve čtyřhře. Na republiko-
vé soutěži mladších dorostenců nás reprezentovali Jan Fröhlich a Daniel Kolka. Jan Fröhlich obsadil 
3. místo ve dvouhře a i ve čtyřhře společně s Holečkem /Křemže/. Účast na Mistrovství ČR starších 
dorostenců si připsali Jan Fröhlich a Jiří Provazník jun. Také na Mistrovství ČR dospělých jsme měli za-
stoupení ve trojici Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich a Jiří Provazník jun. Na akademickém Mistrov-
ství ČR obsadil Petr Marti nec ml. 2. 
místo ve dvouhře a ve čtyřhře se 
spolu se Severou /METEOR Praha/ 
radoval z vítězství. V této sezóně 
bylo v klubu registrováno 62 čle-
nů, z toho 41 v kategorii mládeže. 
Na valné hromadě, která proběhla 
20. ledna 1995, byl zvolen nový 
výkonný výbor klubu. Předsedou 
se stal Petr Marti nec ml., mís-
topředsedou Jaroslav Fröhlich 
a pokladnicí Marti na Halířová. 
Členy výboru byli Petr Marti nec st. 
a Mgr. Iva Marečková. Vedení klu-
bu zároveň vyslovilo poděkování 
Ing. Petru Kellerovi, který vykoná-
val funkci předsedy klubu od doby 
jeho založení.   Dlouholetá opora družstva dospělých Daniela Kosová

na stejné soutěži mladších dorostenců získal Jiří Provazník jun. ti tul ve dvouhře a ve čtyřhře spo-
lečně s Kolkou. Mezi staršími dorostenci obsadil Jaroslav Fröhlich třikrát druhé místo. V kategorii 
dospělých se vítězkou oblastního přeboru stala Daniela Kosová. V celkové bilanci se našim bad-
mintonistům podařilo získat na oblastních přeborech deset ti tulů a osm medailových umístění. 
Na Mistrovství ČR staršího dorostu obsadil Petr Marti nec ml. společně s Jar. Fröhlichem 3. místo 
ve čtyřhře, stejně jako Jiří Provazník jun., Petr Marti nec rovněž vybojoval 3. místo v mixu společně 
s Danielou Kosovou. Mezi mladšími dorostenci získala ve čtyřhře dvojice Jiří Provazník–Jan Fröh-
lich rovněž bronzovou medaili. Stati sti cké údaje z této sezóny hovoří o tom, že klub měl 64 členů, 
z toho 51 mezi mládeží.

BK 1973 Karbo Benátky nad Jizerou v této sezóně navíc oslavil dvacáté narozeniny, k je-
jímž oslavám uspořádal 25. 3. 1993 výroční valnou hromadu. Ta se konala v kulturním zařízení 
Lázně a zúčastnilo se jí 38 současných i bývalých členů společně s rodinnými příslušníky. Mezi 
hosty nechyběl starosta města Jaroslav Král, ředitel I. ZŠ Václav Najman a Miroslav Vaněk z OS 
ČSTV. V rámci oslav jsme uspořádali fi nále soutěže Grand Prix starších dorostenců a to ve dnech 
28.–29. 5. 1994. Petr Marti nec ml. s Jaroslavem Fröhlichem zde získali druhé místo ve čtyřhře. 
Městský úřad nám navíc v tomto roce předal do užívání novou klubovnu, kterou jsme si vlastními 
silami ještě zkrášlili.

 Sezóna   1994/1995     

Cílem družstva dospělých ve II. celostátní lize skupině západ bylo zopakovat umístění do 5. mís-
ta z předcházejícího ročníku. Hráli jsme společně s těmito celky: Baník Most, Škoda České Budějo-
vice, BaC Kladno, ČKD Praha B, ZMZ Praha a Slovan Karlovy Vary. A jak vypadalo složení týmu pro 
tuto sezónu? Kádr tvořili Petr Marti nec ml., Jaroslav Fröhlich, Jan Fröhlich, Jiří Provazník jun., Jiří 
Provazník sen., Marti na Halířová, Daniela Kosová. Trenérem a vedoucím družstva byl Petr Marti nec 
st. Áčko vstoupilo do soutěže velmi dobře a zdolalo v úvodu na domácích kurtech České Budějo-

  Druholigový tým v sezóně 1993–94: Hrůza, Provazník st., Fröhlich Jar., Martinec ml., Provazník ml., Zahradníková, 
Halířová M., Kosová 
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poznalo hořkost porážky a jed-
nou remizovalo. Tyto výsledky 
znamenaly postup do oblastního 
přeboru II. třídy. Tím se podařilo 
více jak stoprocentně splnit cíl, 
kterým bylo umístění do 4. mís-
ta. Družstvo žáků v sestavě s To-
mášem Stárkem, Pavlem Landou, 
Kamilem Hasoňem, Ondřejem Ka-
dlecem, Michaelou Urbanovou, 
Marti nou Stárkovou a Vladislavou 
Klementovou startovalo v oblast-
ním přeboru a za cíl si dalo po-
stup na Mistrovství České repub-
liky. Po skončení soutěže patřilo 
družstvu v tabulce až 3. místo, ale 
jako nejlepší družstvo Středních 
Čech si benátečtí  badmintonisté 
postup do republikového fi nále 
zajisti li. Před šampionátem, který se konal v Ivančicích, náš celek posílila hráčka Hořovic Petra Hla-
vačková a družstvo vedené Petrem Marti ncem st. nakonec mezi elitní osmičkou vybojovalo 7. mís-
to. Na řadu přicházejí individuální výsledky. Na Mezinárodním Mistrovství ČR juniorů obsadil Jan 
Fröhlich společně s Raškovou /Orlová/ 3. místo v mixu, Jiří Provazník jun. pak skončil ve dvouhře 
na 5.–8. místě. Na oblastním přeboru mladších žáků obsadil Marti n Procházka 2. místo ve dvouhře 
a stejnou příčku získal společně s Janem Marti ncem ve čtyřhře. Druhá ve dvouhře rovněž skončila 
Vladislava Klementová. Ve stejné soutěži starších žáků Tomáš Stárek dokázal získat ti tul ve dvouhře 
i ve čtyřhře společně s Kamilem Hasoňem. Hasoň pak s Hlavačkovou /Hořovice/ vyhrál mix. V kate-
gorii mladších dorostenců vyhrála dvouhru Michaela Urbanová. Daniel Kolka triumfoval mezi star-
šími dorostenci ve dvouhře a ve čtyřhře společně s Chovanem /Kladno/. Titul oblastního přeborní-
ka mezi dospělými získal Jiří Provazník jun. ve dvouhře a ve čtyřhře pak spolu s Janem Fröhlichem. 
Na oblastních přeborech jsme získali celkem 11 ti tulů. Na Mistrovství ČR mladších žáků v Plzni 
vybojoval Ondřej Kadlec spolu s Tunturovovou /Spoje Praha/ druhé místo v mixu. Třetí  místo pak 
přidal do benátecké bilance Kadlec společně s Janem Marti ncem ve čtyřhře. Republikový šampio-
nát starších žáků se konal v Opavě, a ani tady reprezentanti  Karba nezůstali bez úspěchů. Michaela 
Urbanová získala bronz ve dvouhře i ve čtyřhře společně s Hlavačkovou /Hořovice/. V Ústí  n/L , kde 
měli republikový šampionát mladší dorostenci, dosáhl na ti tul ve dvouhře Jan Fröhlich. Ten zopa-
koval svůj triumf i v mixu společně s Raškovou /Orlová/, s Danielem Kolkou pak obsadili 3. místo 
ve čtyřhře. Na Mistrovství ČR staršího dorostu se z prvenství ve čtyřhře radovala benátecká dvojice 
Jiří Provazník jun. a Jan Fröhlich, mix vyhrál Jan Fröhlich s Raškovou /Orlová/. Skvělou bilanci pod-
trhl druhým místem ve dvouhře Jiří Provazník jun. A aby byl výčet startů na republikových šampio-
nátech kompletní, nesmíme opomenout ani dospělé. Na Mistrovství ČR v Praze nás reprezentovali 
Jaroslav Fröhlich, Daniela Kosová a Jiří Provazník jun., výrazněji se naši hráči tentokrát neprosadili. 
I tak byla naše bilance z mistrovství republiky všech kategorií více než dobrá. K pěti  ti tulům mistra 
republiky jsme přidali dalších sedm medailových umístění! V klubu je v této sezóně registrováno 
59 členů, 38 připadá na mládež. Na valné hromadě, pořádané 19. ledna 1996, byl opět do čela vý-
konného výboru zvolen Petr Marti nec ml., místopředsedou zůstal Jaroslav Fröhlich, a také ve funk-
ci pokladníka dostala opět důvěru Marti na Halířová. Členy výboru byli Petr Marti nec st., Mgr. Iva 
Marečková a Stanislav Mlejnek. Ještě před sezónou se nám podařilo navázat kontakt s bavorským 
regionálním družstvem TSV Neufahrn. Naše nové přátele jsme v Benátkách hosti li ve dnech 1.–3. 
září 1995 a zvítězili jsme 11:0. V květnu 1996 jsme německým badmintonistům návštěvu oplati li. 
Zájezd do Neufahrnu se stal pro všechny účastníky zpestřením závěru sezóny.

  Petr Martinec st., dlouholetý hráč, trenér a funkcionář klubu

 Sezóna   1995/1996     

Ve druhé celostátní lize – skupina západ, mělo družstvo dospělých za soupeře: ČKD Praha B, TJ 
SPOJE Praha C, Karlovy Vary, ZČU Plzeň, BaC Kladno a Baník Most. Před začátkem nové sezóny jsme 
si dali za cíl umístění do třetí ho místa, které by zaručovalo možnost bojovat o postup do 1. ligy. 
Situaci ovšem zkomplikoval přestup opory týmu Petra Marti nce ml. do mistrovského družstva TJ 
SPOJE Praha. Takto oslabeni o hráče, který odešel hrát nejvyšší republikovou soutěž, jsme nastupo-
vali k mistrovským utkáním ve složení: Jaroslav Fröhlich, Jan Fröhlich, Jiří Provazník jun., Stanislav 
Mlejnek, Daniela Kosová a Marti na Halířová. Cíl družstva se na základě těchto skutečností  změnil 
na snahu o záchranu ligové příslušnosti . Novou mistrovskou sezónu zahájilo „A“ družstvo střída-
vými úspěchy. V 1. kole toti ž remizovalo s Mostem 4:4, aby vzápětí  podlehlo favoritu soutěže, 
celku Kladna 1:7. Bodově naprázdno vyšlo družstvo ve 2. kole konaném v Plzni, kdy prohrálo 3:5 
s domácí Plzní a stejným poměrem i se SPOJI Praha C. Prvního vítězství jsme se dočkali až ve 3. kole 
hraném v Benátkách nad Jizerou. Nad jasně nejslabším družstvem soutěže, Karlovými Vary, jsme 
vyhráli 6:2, ale poté jsme podlehli ČKD Praha B 3:5. Po polovině ligové soutěže nám patřilo nelicho-
ti vé předposlední, tedy šesté místo. Tento výsledek nás předurčil k boji o záchranu ligové soutěže. 
Ve 4. kole jsme remizovali s Karlovými Vary 4:4, SPOJI Praha C 4:4 a prohráli s ČKD Praha B 3:5. 
V závěrečném kole jsme podlehli opět ČKD Praha B 3:5, Spojům Praha také 3:5 a porazili jsme Kar-
lovy Vary 5:2. V konečném hodnocení jsme obsadili předposlední šesté místo s bilancí 2 vítězství, 
3 remízy a 7 proher. S touto bilancí náš celek musel čekat na výsledek baráže o postup do 1. ligy. 
Naštěstí  pro nás z 1. ligy sestoupil jen jeden tým do druhé ligy sk. západ, a to znamenalo pro Be-
nátky záchranu druhé nejvyšší republikové soutěže. Béčko dospělých ve složení: Jiří Provazník sen., 
Daniel Kolka, Stanislav Hrůza, Zdeněk Fibich, Josef Pluhař, Miroslava Maturová a Andrea Marti nco-
vá, hrálo oblastní přebor III. třídy a v soutěži si vedlo skvěle. V jejím průběhu toti ž pouze jedenkrát 

  Druholigový tým v sezóně 1995–96: Kamaryt, Jan Fröhlich, Gustav Mareček – vedoucí družstva, Jaroslav Fröhlich,
Jiří Provazník ml., Kosová, Honnerová
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Jaroslav Fröhlich, Jan Fröhlich, Jiří Provazník jun., Miloš Kamaryt, Daniela Kosová a Jana Honne-
rová. Již v úvodu soutěže se nám poměrně dařilo proti  favoritům soutěže. V prvním zápase Karbo 
remizovalo 4:4 v Č. Krumlově s domácím SKEB i se SPOJI Praha C. Ve druhém kole na Kladně jsme 
uhráli remízu 4:4 s Kladnem a porazili jsme Bílou Horu Plzeň vysoko 7:1. Ve třetí m kole konaném 
v Benátkách jsme porazili 7:1 Most a stejným poměrem i ČKD Praha B. Po základní části  jsme 
vedli tabulku, a stále častěji se hovořilo o možné účasti  v baráži o postup do 1. ligy. Ve čtvrtém 
kole hraném v Praze jsme nejprve porazili BaC Kladno 5:3, a poté i domácí Spoje Praha C 6:2. 
Před posledním kolem jsme tak na čele získali tříbodový náskok před Kladnem. Ani v závěreč-
ném kole hraném opět v Praze jsme nikoho nenechali na pochybách o tom, že postup do baráže 
nám bude patřit právem. Výhry 8:0 nad Kladnem a 6:2 nad Spoji Praha C znamenaly naše jasné 
vítězství ve II. lize sk. západ. S bilancí sedmi výher a tří nerozhodných výsledků se nám podařilo 
postup do baráže vybojovat. V boji o postup do elitní soutěže jsme měli za soupeře vítěze II. 
ligy sk. východ UK Hradec Králové a předposlední celek 1. ligy Slavii TU Liberec. Ani tentokrát 

  Druholigový tým v sezóně 1996–97: Jar. Fröhlich, Jan Fröhlich, Martinec, Kamaryt, Provazník, Kosová, Matějková, 
Honnerová

 Sezóna   1996/1997     

Právě tato sezóna nám přinesla obrovský úspěch, kterým byl zcela jednoznačně postup 
do elitní badmintonové soutěže České republiky. Nepředbíhejme, ale podívejme se na výsledky 
postupně. Začít však musíme velice smutnou zprávou. Po dlouhé těžké nemoci opusti l před se-
zónou naše řady zakládající člen oddílu, dlouholetý trenér a organizační pracovník Petr Marti nec 
st. Během své činnosti  v klubu vychoval několik generací badmintonistů a za vše, co pro benátec-
ký sport udělal, mu patří obrovské poděkování a uznání. Jeho jméno tak zůstane nesmazatelně 
zapsáno v historii BK 1973 KARBO Benátky nad Jizerou.

Áčko Karba opět hrálo II. celostátní ligu sk. západ společně s ČKD Praha B, TJ SPOJE Praha C, 
Baník Most, BaC Kladno, SKEB Český Krumlov a TJ Bílá Hora Plzeň. Po loňském propadáku si druž-
stvo dalo velice smělý cíl, kterým byl postup do 1. ligy. Této skutečnosti  bylo také vše podřízeno. 
To se týkalo i posil, neboť do Benátek přišli z Karlových Varů zkušený Miloš Kamaryt a z Č. Budě-
jovic u nás hostovala nadějná juniorka Jana Honnerová. S takto posíleným kádrem Benátky před 
sezónou absolvovaly několik soustředění. Na soupisce pro ligovou soutěž se nakonec objevili: 

                 Květen 1997, družstvo dospělých ihned po postupu do 1. ligy
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Kamaryt, Stanislav Mlejnek, Daniela Kosová, Zuzana Matějková a naše nová polská posila Mal-
gorzata Jura. Liga se hrála turnajovým způsobem a při prvním turnaji na Spojích Praha Benát-
ky porazily Spoje Praha A 7:4 a poté i Spoje Praha B 11:0. Druhé kolo se hrálo v Kopřivnici, 
kam náš tým odjížděl značně oslaben. V prvním utkání Karbo podlehlo těsně 5:6 ČKD Praha. 
Shodným poměrem 1:10 jsme pak prohráli oba zbývající zápasy, a to s METEOREM Praha i BK 
Kopřivnicí. Pořadatelem třetího kola bylo ZMZ Praha. V Praze nám povinnost velela porazit 
Liberec, pokud jsme si chtěli uchovat naději na postup do finálové skupiny. To se nám nakonec 
podařilo a liberecký tým jsme přehráli 7:4. Následně naše družstvo podlehlo domácímu ZMZ 
Praha 3:8. Po polovině soutěže Benátky obsadily čtvrté místo se stejným bodovým ziskem jako 
družstva na 5.–6. místě. V náš prospěch ovšem hovořily lepší vzájemné zápasy. Nejlépe z celé 
soutěže jsme asi zahráli během 4. kola /prvního finálového/ v Kopřivnici. Naše bodové konto 
se rozrostlo po výhrách nad Kopřivnicí 8:3 a ČKD Praha 7:4. Prohráli jsme jediné utkání, a to 
s pražským METEOREM těsně 5:6. Před posledním kolem byly Benátky na třetím místě tabulky. 
V posledním kole, opět na kurtech ZMZ Praha, jsme nejprve podlehli METEORU Praha 2:9, ale 
v rozhodujícím utkání o bronz jsme zdolali Kopřivnici 7:4 a bylo jasné, že třetí místo v celko-
vém pořadí nám už nikdo nevezme. Nic na tom nezměnila ani závěrečná porážka 3:8 s ČKD 
Praha. V této sezóně bylo do mistrovské soutěže přihlášeno i béčko dospělých, které starto-
valo v oblastním přeboru II. třídy a cílem bylo umístění do 2. místa. Družstvo hrálo ve složení 
Provazník sen., Kolka, Pluhař, Novotný, Landa, Hrůza, Maturová a Urbanová. Družstvo nakonec 
po kolísavých výkonech obsadilo až 3. místo. V individuálních soutěžích se hráči BK Karbo 
také neztratili. Jan Fröhlich dosáhl obrovského úspěchu na Mistrovství České republiky junio-
rů v Orlové, když přivezl 3 zlaté medaile, v mixu s Raškovou /Orlová/ a ve čtyřhře s Potůčkem 
/Hr. Králové/. Ze šampionátu si bronzovou medaili ze čtyřhry přivezla i Zuzana Matějková. 
Jan Fröhlich si vedl také výborně na Mistrovství ČR dospělých v Ústí n/L, když se stal vítě-
zem dvouhry, 5.–8. místo pak obsadili Petr Martinec a Jaroslav Fröhlich. Ve smíšené čtyřhře 
vybojoval bronzovou medaili Jan Fröhlich společně s Raškovou /Orlová/. Na Mistrovství ČR 
mladších žáků v Liberci startoval Ondřej Kadlec, který obsadil 17. místo. Republikového šampi-
onátu starších žáků se zúčastnil Kamil Hasoň a Michaela Urbanová. Hasoň skončil ve dvouhře 
na 5.–8. místě a ve čtyřhře společně se Skálou /Spoje Praha/ vybojoval stříbrnou medaili. 
V této sezóně má klub 57 členů, z toho 36 z řad mládeže.

  Prvoligové družstvo v sezóně 1998–99: Jar. Fröhlich, Mlejnek, Martinec, Rudolf, Provazník, Wojcik, Popenda, Kosová, 
Jan Fröhlich

jsme nic neponechali náhodě a kádr ještě posílili. Ze Spojů Praha se vráti l Petr Marti nec ml. a ze 
Slavie Liberec přišla posílit naše barvy juniorka Zuzana Matějková. Před baráží jsme absolvovali 
čtyřdenní soustředění a 10. května nás čekal nejprve souboj s UK Hradec Králové. Po deseti  ode-
hraných zápasech byl stav 5:5 a o nejtěsnějším vítězství našich barev rozhodla poslední dvouhra 
žen, kdy v dramati ckém utkání zvítězila naše Zuzana Matějková a připsala na naše konto rozho-
dující šestý bod. V následujícím utkání Slavia TU Liberec zdolala UK Hradec Králové a neuvěři-
telné se stalo skutečností , naši borci vybojovali postup do 1. ligy! Na tomto faktu nemohla už 
nic změnit ani porážka 4:7 s Libercem. Po triumfu následovaly velkolepé oslavy a všichni jsme 
byli nesmírně šťastni, že se nám po několika letech podařilo postoupit až na samý vrchol. „B“ 
družstvo dospělých ve složení: Jiří Provazník sen., Daniel Kolka, Stanislav Hrůza, Josef Pluhař, 
Miroslava Maturová, Pavlína Provazníková a Marti na Halířová startovalo v oblastním přeboru II. 
třídy s cílem získat postup do oblastního přeboru. Po průměrných výsledcích obsadilo naše druž-
stvo 4. místo ze 7. účastníků s celkovou bilancí 4 vítězství, 3 remízy a 5 proher. Oporami týmu 
byli především Daniel Kolka a Jiří Provazník sen. Družstvo žáků v sestavě: Kamil Hasoň, Ondřej 
Kadlec, Jan Marti nec, Pavel Landa, David Novotný, Michaela Urbanová a Vladislava Klementová 
opět startovalo v oblastním přeboru s cílem vybojovat postup na Mistrovství ČR. Nakonec naše 
družstvo obsadilo 2. místo za týmem Hořovic. V individuálních soutěžích startovali na Meziná-
rodním Mistrovství ČR Petr Marti nec, Jan Fröhlich, Jaroslav Fröhlich a Jiří Provazník. Ve dvouhře 
však nikdo z nich neprošel sítem kvalifi kace. Na Mezinárodním Mistrovství ČR juniorů v Orlové 
získal Jan Fröhlich společně s domácí Raškovou třetí  místo v mixu a s Turoňem /Č. Krumlov/ 
následně i ve čtyřhře. Ve dnech 19.–24. 12. 1996 se pak Jan Fröhlich zúčastnil juniorského svě-
tového šampionátu v dánském Silkeborgu, kde ve dvouhře neprošel sítem 1. kola. Na oblastním 
přeboru mladších žáků skončil Ondřej Kadlec druhý ve dvouhře, Jan Marti nec vybojoval bronz. 
Kadlec s Marti ncem pak společně vyhráli čtyřhru. Na oblastním přeboru mladších dorostenců 
získal prvenství ve dvouhře Kamil Hasoň, druhou příčku obsadil Pavel Landa a třetí  skončil David 
Novotný. Ve dvouhře dívek si druhé místo odvezla Michaela Urbanová. Ve čtyřhře se z ti tulu ra-
dovala dvojice Landa–Hasoň a mix vyhrál pár Hasoň–Urbanová. Mezi staršími dorostenci zvítězil 
opět Kamil Hasoň, když ve fi nále porazil Pavla Landu. Mezi dívkami zvítězila Michaela Urbanová. 
Hasoň s Landou vyhráli čtyřhru a Hasoň s Urbanovou pak i mix. Na Mistrovství ČR starších do-
rostenců v Ústí  n/L zvítězil ve dvouhře Jan Fröhlich, tentýž hráč vyhrál i mix s Raškovou /Orlová/. 
Bez medaile jsme nezůstali ani při Mistrovství ČR starších žáků v Liberci, kde Michaela Urbano-
vá společně s Hlavačkovou /Hořovice/ vybojovala bronz ve čtyřhře. Obsadili jsme i republikové 
mistrovství dospělých, kde nás reprezentovali Petr Marti nec, Jan Fröhlich, Jaroslav Fröhlich, Jiří 
Provazník jun. a Daniela Kosová. Jan Fröhlich získal ve dvouhře skvělé 3. místo, stejné pořadí 
vybojoval také Petr Marti nec ve čtyřhře společně s Lubasem /METEOR Praha/. Z pověření ČBaS 
jsme uspořádali Mistrovství ČR mladších žáků. Ve dvouhře skončil Ondřej Kadlec na 5.–8. místě, 
stejně jako ve čtyřhře spolu s Janem Marti ncem. Šampionát měl podle ohlasu účastníků vysokou 
sportovní a společenskou úroveň. Na řadu skvělých úspěchů v této sezóně navázal ještě Jan 
Fröhlich účastí  na Mistrovství Evropy juniorů v Nymburce, kde startoval ve čtyřhře a v mixu. Jan 
Fröhlich se navíc v květnu 1997 zúčastnil Mistrovství světa dospělých ve skotském Glasgow. Aby 
byl výčet sportovních akti vit úplný, je třeba dodat, že ve dnech 7.–8. 9. 1996 se v Benátkách 
uskutečnil celostátní turnaj dospělých, „Benátecký pohár“, který se stal již tradičním celostát-
ním turnajem. Turnaj měl vysokou sportovní úroveň, o čemž svědčí účast olympionika Tomasze 
Mendreka, který se stal vítězem turnaje. V této sezóně má náš klub 53 členů, 34 z nich pak v ka-
tegoriích mládeže. Tečku za vydařenou sezónou udělalo v červnu v Benátkách přátelské utkání 
s našimi přáteli z Neufahrnu.

 Sezóna   1997/1998     

V sezóně 1997/98 startovalo naše áčko jako nováček v nejvyšší republikové soutěži – 1. lize. 
V sestavě týmu byli: Petr Martinec, Jan Fröhlich, Jaroslav Fröhlich, Jiří Provazník jun., Miloš 
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a Urbanovou nakonec po velmi 
kolísavých výkonech obsadilo až 
čtvrté místo, což bylo méně, než 
se čekalo. Na řadu přicházejí in-
dividuální úspěchy našich hráčů. 
Na akademickém mistrovství ČR 
se vítězem dvouhry stal Jaroslav 
Fröhlich, který navíc vybojoval 
druhé místo ve čtyřhře. Na ob-
lastním přeboru dospělých vybo-
joval 1. místo Petr Marti nec, Sta-
nislav Mlejnek obsadil 3. místo. 
Mistrovství ČR dospělých v Praze 
na Spojích se zúčastnila čtveřice 
hráčů Benátek a největšího úspě-
chu dosáhl Jan Fröhlich, který se 
stal mistrem ve dvouhře a navíc 

přidal bronz z mixu, kde mu byla partnerkou Rašková /Orlová/. Jan Fröhlich se zúčastnil juniorské-
ho mistrovství Evropy v Glasgow, kde pomohl českému družstvu k 11. příčce, v mixu pak skončil 
společně s Raškovou na pěkném 9.–16. místě. V tomto roce oslavil náš klub 25. výročí založení, 
které jsme si připomněli v pátek 5. března 1999 v benátecké vinárně. Slavnostní akce, které se 
kromě členů klubu zúčastnili i hosté z vedení ČBaS, města a z ČSTV, připomněla historii a úspěchy 
klubu. Taktéž došlo na ocenění zasloužilých členů klubu, kterými byli Ing. Petr Keller, Petr Marti nec 
st. in memoriam, Petr Marti nec ml., Jiří Provazník st., Marti na Halířová, Jaroslav Fröhlich, Daniela 
Kosová, Jiří Provazník ml. a Jan Fröhlich. V této době má klub 62 členů.

 Sezóna   1999/2000     

„A“ družstvo dospělých i v této sezóně startuje v nejvyšší domácí soutěži a cílem družstva je zisk 
mistrovského ti tulu. Tomuto byly přizpůsobeny i příchody nových hráčů, kterými byli polští  hráči 
Jacek Niedzwiedzki, Damian Plawecki, Kinga Rudolf a Katarzyna Wojcik. Zbytek družstva tvořili Jan 
a Jaroslav Fröhlichovi, Petr Marti nec, Jiří Provazník, Miloš Kamaryt a Daniela Kosová. Ještě před 
zahájením prvoligového ročníku se naše družstvo po odřeknutí  prvních Spojů a Meteoru Praha 
zúčastnilo Europa Cupu v rakouském Dornbirnu. Družstvo ve složení: Petr Marti nec, Jiří Provazník, 
Jaroslav Fröhlich, Stanislav Mlejnek, Daniela Kosová, Kinga Rudolf a Petra Hlavačková /hostování 
z Hořovic/ vybojovalo v konkurenci 24 evropských klubů krásné 7.–12. místo. Ve skupině jsme 
porazili belgický BC Dropshot 4:3, italskou Raiku Merano taktéž 4:3 a podlehli jsme pouze favoritu 
skupiny, ruskému Dynamu Nižny Novgorod 0:7. První ligu jsme zahájili výhrou na půdě Slavie TU 
Liberec v poměru 6:2. I ve druhém utkání prvního kola jsme nezaváhali a porazili jsme ČKD Kom-
presory Praha na jeho půdě taktéž 6:2. Ve druhém kole jsme v domácím prostředí hosti li Český 
Krumlov, který jsme porazili 6:2 a pražský METEOR, kterému jsme uštědřili nejvyšší porážku v his-
torii 8:0, což byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Po druhém kole jsme se tak usadili na 1. místě 
tabulky a naše ambice na zisk ti tulu se začaly naplňovat. Ve třetí m kole jsme zajížděli do Kopřivnice 
a pokračovali jsme ve vítězném tažení, když jsme domácí družstvo pokořili 6:2. Ve druhém zápase 
jsme však nečekaně remizovali 4:4 s Hradcem Králové a ztracený bod nás stál 1. místo v tabulce, 
které jsme přepusti li Spojům Praha. Ve čtvrtém kole v domácím prostředí jsme v souboji o 1. místo 
porazili Spoje Praha 5:3 a i ve druhém zápase proti  Liberci jsme zvítězili v poměru 7:1 a opět jsme 
se vráti li na 1. příčku. V pátém kole jsme zvítězili v Českém Krumlově 5:3, ale poté nešťastně pro-
hráli na METEORU Praha, když v oslabené sestavě zklamaly opory Marti nec s Janem Fröhlichem 
ve čtyřhře, ale i tak jsme stále vedli prvoligovou tabulku. V šestém kole jsme nemohli odehrát do-
mácí utkání s Hradcem Králové a Kopřivnicí z důvodu výpadku elektroinstalace ve sportovní hale. 

  Dvojice opor ligového týmu Jiří Provazník ml. a Daniela Kosová

 Sezóna   1998/1999     

„A“ družstvo dospělých vstupovalo do své druhé prvoligové sezóny s cílem obhájení, či vylep-
šení loňského třetí ho místa. Kádr družstva doznal velkých změn, když z polského klubu KS Czesto-
chowa u nás hostovala hned trojice hráčů Kinga Rudolf, Katarzyna Wojcik a Pawel Popenda, mimo 
nich kádr tvořili Petr Marti nec, Jan a Jaroslav Fröhlichovi, Miloš Kamaryt, Stanislav Mlejnek a Da-
niela Kosová. Změnu doznal i systém soutěže, když stávající turnajový systém byl nahrazen systé-
mem každý s každým, doma a venku, navíc utkání se začala hrát pouze na 8 zápasů, což mělo vést 
k zatrakti vnění soutěže. V prvním kole jsme na domácí půdě přivítali družstvo Liberce, které jsme 
porazili 5:3, druhý den nás čekalo družstvo TJ SPOJE Praha B, které jsme převálcovali 8:0 a po prv-
ním kole jsme se usadili na špici prvoligové tabulky. Ve druhém kole jsme opět na domácí půdě 
přivítali ČKD Kompresory Praha, nad nimiž jsme zvítězili 6:2. Ve druhém utkání nás čekal METEOR 
Praha, celek, který čtyři roky neztrati l v 1. lize ani bod. Benátecké družstvo se vytáhlo a uhrálo 
fantasti ckou remízu 4:4. Ve třetí m kole jsme zajížděli do Kopřivnice a po smolném průběhu, kdy 
především polské hráčky Rudolf a Wojcik nesplnily očekávání, jsme pouze remizovali 4:4, což byla 
pro naše družstvo ztráta. Druhý den jsme si spravili chuť, když jsme porazili Hradec Králové na jeho 
palubovce 5:3. Po polovině soutěže nám patřilo 2. místo za Spoji Praha. Ve čtvrtém kole jsme 
nastoupili v domácím prostředí ve značně oslabené sestavě proti  Spojům Praha a prohráli jasně 
2:6, druhý den jsme pak deklasovali Liberec v poměru 7:1. V pátém kole jsme zvítězili na hřišti  
ČKD Praha 6:2, ale druhou porážku v poměru 3:5 jsme utrpěli v zápase s METEOREM Praha, když 
jsme nedokázali několik třísetových zápasů dovést do vítězného konce, a tak po 5. kole nám patřila 
třetí  pozice za pražskými kluby Spoje a Meteor. V šestém kole jsme v domácím prostředí přivítali 
Kopřivnici, nad kterou jsme zvítězili 6:2 a Hradec Králové, který utrpěl drti vou porážku 8:0. Před 
posledním 7. kolem stále žila naděje na druhé místo, když jsme nejprve v závěrečném kole porazili 
Spoje Praha B 7:0, ale poté naše ambice uhasily Spoje Praha A, které našemu družstvu uštědřily 
prohru 5:3, a tak i ve druhém roce působení v 1. lize patřila benáteckému družstvu třetí  příčka.

„B“ družstvo dospělých startovalo v oblastním přeboru I. třídy ve složení: Jiří Provazník sen., 
Daniel Kolka, Josef Pluhař, Stanislav Hrůza, Pavel Landa, David Novotný, Kamil Hasoň, Michae-
la Urbanová, Miroslava Maturová a Pavlína Provazníková. Družstvo omlazené o juniory Hasoňe 

                   Družstvo dospělých na Europe Cupu v roce 1999: Jar. Fröhlich, Martinec, Mlejnek, Provazník, Kosová, Rudolf, 
                  Hlavačková
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joval skvělé 3. místo. Takto jsme se stali nejúspěšnějším klubem na šampionátu. V únoru roku 2000 
jsme se dočkali velkého ocenění, když družstvo obsadilo v anketě o sportovce Mladoboleslavska 
fantasti cké 3. místo a Jan Fröhlich byl mezi jednotlivci 10. V březnu jsme pak pomáhali s likvidací 
škod způsobených povodněmi, za což jsme byli odměněni vedením města čestným uznáním. Klub 
má v této době 54 členů.

 Sezóna   2000/2001     

Družstvo dospělých vstupuje již do své čtvrté prvoligové sezóny opět s jediným možným cí-
lem, kterým je zisk prvoligového ti tulu. Z družstva odešla polská hráčka Katarzyna Wojcik, ostat-
ní polští  hráči Kinga Rudolf, Jacek Niedzwiedzki a Damian Plawecki prodloužili smlouvy, navíc 
kádr posílil Litevec Aivaras Kvedarauskas a z Českého Krumlova přestoupila česká reprezentantka 
Hana Milisová. Družstvo dále tvořili: Jan a Jaroslav Fröhlichovi, Petr Marti nec, Jiří Provazník, 
Stanislav Mlejnek a Daniela Kosová. V prvním kole nového ročníku nejvyšší soutěže jsme v do-
mácím prostředí hosti li ČKD Praha a zvítězili jsme hladce 7:1. K druhému zápasu jsme cesto-
vali do Kopřivnice, kde jsme dost 
nešťastně pouze remizovali 4:4. 
Ve druhém kole jsme v domácím 
prostředí dvakrát remizovali nej-
prve s ambiciózní Dobruškou 4:4 
a druhý den po špatném výkonu 
i s Libercem 4:4. Po druhém kole 
nám patřilo druhé místo za ve-
doucí Kopřivnicí, ovšem začátek 
soutěže nám nevyšel podle před-
stav. Ve třetí m kole jsme podlehli 
3:5 pražskému METEORU na jeho 
půdě. Druhý den jsme však doká-
zali porazit Spoje Praha 5:3 na je-
jich půdě. Po třech odehraných 
kolech nám patřila až třetí  příčka, 
což rozhodně nebylo uspokojivé 
umístění. Ve čtvrtém kole jsme 
byli stoprocentně úspěšní, když 
jsme dokázali vyhrát 6:2 v Hrad-
ci Králové a druhý den 5:3 s ČKD 
Praha na jeho hřišti  a po zaváhá-
ní Kopřivnice a Dobrušky jsme se 
usadili na špici tabulky. V pátém 
kole jsme si zopakovali remízu 
4:4 s Dobruškou, tentokrát na je-
jím hřišti , ale druhý den jsme 6:2 
porazili libereckou Slavii a stále 
jsme vévodili prvoligové tabulce. 
V šestém kole byl na pořadu zá-
pas, který měl určit vítěze 1. ligy. 
V domácím prostředí jsme přiví-
tali METEOR Praha a ve značně 
oslabené sestavě bez zahraničních 
opor jsme utrpěli drti vou porážku 
0:8. Druhý den jsme pouze remi-   Jan Fröhlich, nejúspěšnější hráč historie benáteckého klubu

Vedení svazu nás však značně poškodilo, když oba naše zápasy kontumovalo v poměru 8:0 pro naše 
soupeře a nám do tabulky nepřibyl ani bod. Takto poškozeni jsme nastupovali k poslednímu kolu 
s vidinou pouze 3. místa. I tak jsme v závěrečném kole doma porazili ČKD Praha 6:2, ale v posled-
ním utkání jsme prohráli s již jistým mistrem Spoji Praha 3:5 na jeho půdě. Třetí  příčka byla pro nás 
nesmírným zklamáním, neboť tentokrát jsme si to neprohráli na hřišti , ale o zisk ti tulu nás připravili 
svazoví funkcionáři.

„B“ družstvo startuje opět v oblastním přeboru ve složení: Jiří Provazník sen., Pavel Landa, Josef 
Pluhař, Kamil Hasoň, Daniel Kolka, Stanislav Hrůza, Miroslava Maturová a Pavlína Provazníková. 
Družstvo nakonec obsadilo poslední 8. místo, když celý rok mělo velké problémy se vůbec dát do-
hromady, a tak tato sezóna byla poslední sezónou „B“ družstva v jeho historii a v příští ch ročnících 
jsme již „B“ družstvo do soutěží nepřihlašovali.

Po neúspěšných výsledcích družstev jsme však v této sezóně dosáhli velmi dobrých individuál-
ních výsledků. Petr Marti nec a Jan Fröhlich reprezentovali na Mistrovství světa družstev v bulhar-
ské Sofi i, kde pomohli českému družstvu ke 2. místu ve skupině. Na oblastním přeboru starších 
žáků obsadila 3. místo ve dvouhře Markéta Bohdanová. Ve čtyřhře chlapců Jindřich Kuba obsadil 
2. místo, Jiří Kuba s Lukášem Lávičkou skončili 3. Ve čtyřhře dívek 2. místo obsadily Bohdanová 
s Hasoňovou a ve smíšené čtyřhře skončily na 3. místě benátecké páry Lávička–Bohdanová a Jiří 
Kuba–Hasoňová. Na oblastním přeboru dospělých vyhrál dvouhru Jiří Provazník jun., Mlejnek ob-
sadil 3. místo, ve čtyřhře kraloval Mlejnek s Tomanem /Kladno/ a 2. místo obsadili Jiří Provazník 
jun. s Pavlem Landou. Velkého úspěchu dosáhli benátečtí  hráči na Mistrovství ČR v Rychnově n/K, 
když ve dvouhře zvítězil Jan Fröhlich, Petr Marti nec skončil 3. a Jaroslav Fröhlich 9.–16. Ve čtyřhře 
mužů se mistry ČR stali Petr Marti nec a Jan Fröhlich. Jiří Provazník jun. navíc se Severou /METEOR 
Praha/ přidal 3. místo, a ve smíšené čtyřhře benátecký pár Jiří Provazník jun.–Daniela Kosová vybo-

          Prvoligové družstvo v roce 2000. Od stojících zleva: Plawecki, Martinec, Kosová, Niedzwiedzki, Rudolf, Jar. Fröhlich, 
  Provazník, Jan Fröhlich
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Vítězem dvouhry se stal Jan Fröh-
lich, který zvítězil i v mixu společ-
ně s Bobrovskou a druhé místo 
společně s Jar. Fröhlichem obsadil 
ve čtyřhře. Republikového šampi-
onátu dospělých v Rychnově n/K 
se zúčastnila pěti ce benáteckých 
hráčů. Jan Fröhlich se popáté 
v řadě stal mistrem republiky 
ve dvouhře, Petr Marti nec navíc 
přidal 3. místo. Ve čtyřhře Marti -
nec s Janem Fröhlichem obsadili 
3. místo, když od třetí ho ti tulu 
v řadě je dělil pouze vlásek. Hana 
Milisová pak přidala stříbrnou 
medaili ve čtyřhře žen společně 
se spoluhráčkou Brožovou /ME-
TEOR Praha/. Jan Fröhlich a Han-
ka Milisová se zúčastnili Mistrov-
ství světa družstev v Holandsku, 
stejně jako Mistrovství Evropy 
ve Švédsku. Zde Jan Fröhlich ob-
sadil skvělé 9.–16. místo v mixu 
a Hanka Milisová to samé umís-
tění ve čtyřhře, oba dva se spolu-
hráčkou Brožovou. Vedení klubu 
na začátku sezóny angažovalo 
pana Václava Povolného, který se 
ujal vedení tréninků žáků. Zlomo-
vým bodem v historii klubu se stal 
29. březen roku 2002, kdy jsme 
podepsali tříletou smlouvu o spo-
lupráci s generálním sponzorem 

klubu fi rmou DELTACAR spediti on Mladá Boleslav. V návaznosti  jsme změnili i název klubu na BK 
1973 DELTACAR spediti on Benátky nad Jizerou. V anketě o sportovce Mladoboleslavska obsadil Jan 
Fröhlich 5. místo. Od jara jsme začali vydávat klubový časopis Badminton Revue. Poslední květnový 
den jsme v prostorách benáteckého zámku slavnostně ukončili skvělou sezónu akcí, na níž nechy-
běli zástupci sponzorů a vedení města. Tato slavnostní akce se stala pěknou tečkou za veleúspěš-
nou sezónou. V této době má náš klub 71 členů, což je nejvíce v jeho historii.

 Sezóna   2002/2003     

Na začátku sezóny nás čekala ještě reprezentace na Europe Cupu, který se konal od 28. 8. 
do 1. 9. 2002 v Berlíně. Do Německa odjelo družstvo ve složení: Marti nec, Konakh, Maliuti n, Pro-
vazník, Kollarová, Milisová a Kosová. Ve skupině A jsme nejprve porazili slovinské družstvo Ježi-
ca Ljubljana 4:3, poté estonské družstvo Tartu University taktéž 4:3 a v posledním utkání jsme 
podlehli holandskému mistrovi BC Amersfoort 2:5. Na turnaji jsme obsadili celkově 7.–12. místo 
z 26 zúčastněných klubů.

Do šesté prvoligové sezóny jsme vstupovali jako stávající mistři ČR s jediným možným cílem 
a tí m bylo obhájit loňský mistrovský ti tul. Kádr družstva zůstal prakti cky beze změn, když odešla 
pouze Běloruska Kosti uchik. Kádr družstva tvořili: Marti nec, Jan a Jaroslav Fröhlichovi, Mlejnek, 

  Rok 2002 a první ligový titul benáteckého klubu

zovali 3:3 se Spoji Praha a tak se sen o ti tulu rozplynul. Ve hře však bylo ještě druhé místo. 
V závěrečném kole jsme doma porazili v souboji o druhé místo Kopřivnici 5:3 a druhý den i se-
stupující Hradec Králové 6:2. Mohli jsme se tak radovat ze stříbrné medaile, která byla opět krůč-
kem kupředu, ale naše ambice sahaly výš. Na řadu přichází výčet individuálních úspěchů našich 
hráčů, který je opět velice široký. Začít musíme Mistrovstvím ČR dospělých, které se konalo opět 
v Rychnově n/K, a kde jsme se se ziskem čtyř zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile 
stali nejúspěšnějším klubem na šampionátu. Mistrem ČR ve dvouhře se počtvrté v řadě stal Jan 
Fröhlich, Petr Marti nec přidal třetí  příčku. Ve čtyřhře mužů se mistry republiky stali Petr Marti -
nec a Jan Fröhlich. Ve čtyřhře žen zvítězily Hana Milisová se spoluhráčkou Brožovou /METEOR 
Praha/ a triumf benáteckého klubu dovršil pár Jiří Provazník–Daniela Kosová, který vybojoval 
ve smíšené čtyřhře stříbrné medaile. Na oblastním přeboru starších žáků obsadila Karolína Haso-
ňová třetí  místo ve dvouhře a společně s Bohdanovou druhé místo ve čtyřhře, stejně jako s Jiřím 
Kubou ve smíšené čtyřhře. Na oblastním přeboru mladších žáků ve čtyřhře zvítězili Jiří a Jindřich 
Kubovi. Jiří Kuba navíc přidal třetí  místo ve dvouhře. Mistrovství světa družstev a jednotlivců 
ve španělské Seville se zúčastnila trojice benáteckých hráčů Jan Fröhlich, Petr Marti nec a Hana 
Milisová. V létě jsme odjeli k přátelskému utkání k našim německým přátelům do Neufahrnu, což 
bylo krásné zpestření velice úspěšné badmintonové sezóny. 

Na závěr sezóny jsme taktéž uspořádali v nafukovací hale u zimního stadiónu Badmintonový 
supermarathon, v jehož rámci Jan Fröhlich a Petr Marti nec vytvořili český rekord v odbití  míče. 
Akce měla dle ohlasu veřejnosti  i zúčastněných skvělou úroveň.

 Sezóna   2001/2002     

Do páté prvoligové sezóny vstoupilo družstvo dospělých opět s jediným cílem, a tí m byl zisk 
ti tulu mistra republiky. Kádr družstva doznal velkých změn, když polské hráče nahradila trojice 
běloruských reprezentantů Andrei Konakh, Andrei Maliuti n, Nadia Kosti uchik a Litevec Kvedaraus-
kas. Především juniorská mistryně Evropy ve čtyřhře Kosti uchik byla opravdovou ozdobou 1. ligy. 
Další posilou byla Hana Kollarová, která přišla na hostování z Č. Budějovic. Zbytek družstva tvoři-
li: Marti nec, Jan Fröhlich, Jaroslav Fröhlich, Mlejnek, Provazník, Landa, Milisová a Kosová. Vstup 
do soutěže se nám povedl impozantně, když jsme v prvním kole porazili Liberec na jeho půdě 6:2 
a v poměru 5:3 jsme zvítězili v Plzni. Ve druhém kole jsme v Benátkách nejprve porazili 7:1 Sokol 
Dobruška, a poté jsme deklasovali Kopřivnici 8:0. Ve třetí m kole nás čekal šlágr ligy utkání proti  ME-
TEORU Praha. V utkání které zkomplikovalo onemocnění Jana Fröhlicha, jsme nakonec remizovali 
4:4 a druhý den jsme smetli Spoje Praha v poměru 8:0. Po třech odehraných kolech nám patřila 
první příčka, kterou jsme nechtěli nikomu přepusti t. Ve čtvrtém kole jsme nešťastně remizovali 
v Praze na ČKD 4:4, ale druhý den jsme porazili v domácím prostředí Liberec 7:1. V pátém kole 
jsme zvítězili na palubovce Dobrušky 6:2 a v Kopřivnici 7:1 a nadále jsme vedli prvoligovou tabulku 
s dvoubodovým náskokem na METEOR Praha, neboť náš soupeř zaváhal. V šestém kole nás čekal 
klíčový duel na METEORU Praha, který skončil opět remízou 4:4, což byl pro nás dobrý výsledek. 
Druhý den jsme porazili Spoje Praha 7:1 a k ti tulu nám chyběl opravdu krůček. V posledním kole 
jsme v domácím prostředí deklasovali Plzeň 8:0 a po zaváhání METEORU s Dobruškou jsme se stali 
republikovými šampióny. V nedělním duelu doma s ČKD Praha, který sledovala třicítka diváků, 
včetně kamer ČT a starosty města, jsme zvítězili 7:1 a velkolepé oslavy mohly začít. Po předání po-
háru a medailí jsme podnikli slavnostní jízdu městem. Tento den se nesmazatelně zapsal do dějin 
klubu, neboť v devětatřiceti leté historii 1. ligy jsme se stali teprve čtvrtým klubem, který dokázal 
soutěž vyhrát a navíc prvním mimopražským. Na řadu přichází výsledky našich hráčů na individu-
álních turnajích. Na oblastním přeboru ml. žáků obsadil Jindřich Kuba 3. místo ve dvouhře, stej-
ně jako dvojice Jindřich Kuba–Procházka a Ryska–Novotný ve čtyřhře. Jindřich Kuba navíc přidal 
2. místo v mixu. Na oblastním přeboru starších žáků obsadila dvojice Jiří Kuba–Jindřich Kuba 3. mís-
to ve čtyřhře. Na oblastním přeboru mladších dorostenců Jiří Kuba společně s Viltem /Hořovice/ 
vybojoval 2. místo ve čtyřhře. Akademického mistrovství ČR se zúčastnili Jan a Jaroslav Fröhlichovi. 
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na prvním místě a k zisku třetí ho mistrovského ti tulu v řadě bylo blízko. V pátém kole jsme porazili 
v domácím prostředí USK Plzeň 7:1 a druhý den v domácím prostředí i ČKD Praha 8:0. V rozhodují-
cím šestém kole nás čekal duel na hřišti  METEORU Praha, který měl být rozhodujícím v boji o ti tul. 
Zápas jsme zvládli a zvítězili 5:3. V posledním kole jsme zvítězili v Dobrušce 7:1 a po nedělní výhře 
5:3 nad Slavií TU Liberec jsme mohli slavit zisk mistrovského ti tulu, který byl již třetí  v řadě.

Na řadu přicházejí výsledky turnajů jednotlivců. Na mistrovství ČR dospělých, které se kona-
lo v Plzni, obhájil mistrovský ti tul ve dvouhře Jan Fröhlich, který ještě získal bronzovou medaili 
ve čtyřhře společně s Petrem Marti ncem. Jiří Provazník obsadil 2. místo ve čtyřhře mužů a společ-
ně s Danielou Kosovou 3. místo v mixu.

Oblastním přeborníkem Středočeského kraje se stal Petr Marti nec. Kromě těchto turnajů se Jan 
Fröhlich a Hana Milisová zúčastňovali republikových i zahraničních turnajů zařazených do evrop-
ského okruhu.

V kategorii mladších žáků obsadil Karel Šikal 2. místo na Krajském přeboru ve dvouhře a 3. místo 
obsadil Josef Richtr. Karel Šikal společně s Pavlem Vraníkem se stali krajskými přeborníky ve čtyřhře, 
stejně jako dvojice Hejdrychová–Opatrná. Kateřina Hejdrychová navíc přidala 3. místo ve dvouhře 
a 2. místo v mixu s Karlem Šikalem. Na mistrovství ČR mladších žáků v Ivančicích startovali Jo-
sef Richtr, Karel Šikal, Kateřina Hejdrychová a Alexandra Opatrná bez většího úspěchu. V kategorii 
starších žáků obsadila na Krajském přeboru Kateřina Hejdrychová 3. místo ve dvouhře, stejně jako 
Monika Vondráková. Třetí  místo obsadila obě děvčata společně i ve čtyřhře a Vondráková s Šika-
lem i v mixu. Pavel Vraník s Karlem Šikalem obsadili 3. místo ve čtyřhře. Postup na Mistrovství ČR 
starších žáků si nikdo z benáteckých hráčů nevybojoval, přesto vzhledem k věku našich hráčů byly 
výsledky velice dobré.

Na závěr sezóny jsme 5. 6. 2004 přivítali v Benátkách nad Jizerou rakouské družstvo BSC Linz, 
které jsme v přátelském utkání porazili 8:3. Utkání bylo závěrečnou přípravou před Europe Cupem, 
který se tentokrát nekonal jako tradičně v srpnu ale již v červnu, a tak jsme tuto soutěž odehráli 
v právě probíhající sezóně dvakrát.

Europe Cup se konal od 9. do 13. 6. 2004 v holandském Haarlemu. Do Holandska jsme odces-
tovali ve složení: Marti nec, Jan Fröhlich, Vondra, Konakh, Kollarová, Benešová, Milisová a Von-
dráková. Ve skupině B jsme nejprve porazili ukrajinské družstvo METEOR Dněpropetrovsk 4:3, 
poté ve velmi dramati ckém utkání holandského mistra Velo Conservatrix 4:3. Tímto utkáním jsme 
na sebe upoutali velkou pozornost všech zúčastněných a i médií, neboť holandské družstvo mělo 
v sestavě Indonésanku Miu Audinu, která byla olympijskou medailistkou ze Sydney, a dále pak ně-
kolik holandských reprezentantů a bylo favoritem celého turnaje. Byl to opravdu nevšední zážitek. 
Dále jsme porazili 7:0 skotského mistra Strathclyde University a čekal nás rozhodující duel s pol-
ským družstvem Litpol Suwalki. Ten nám však nevyšel, podlehli jsme 2:5 a obsadili celkově 5.–8. 
místo z 20 družstev, což byl velice pěkný výsledek.

V této době má klub 62 členů, z toho je 36 členů ve věku do 18 let.

 Sezóna   2004/2005     

Do nové již osmé prvoligové sezóny, jsme vstupovali ve složení: Jan Fröhlich, Marti nec, Jaroslav 
Fröhlich, Provazník, Konakh, Milisová, Kosová a Konon. V prvním kole jsme zvítězili 8:0 na hřišti  USK 
Plzeň a v nedělním utkání 7:1 na hřišti  SK Prosek Praha. Ve druhém kole jsme v domácím prostředí 
zvítězili nad nováčkem soutěže SKB Č. Krumlov hladce 7:1 a v nedělním utkání nás čekal dosti  klíčo-
vý duel proti  METEORU Praha v domácím prostředí. Tento zápas nám vyšel na výbornou a zvítězili 
jsme až nečekaně hladce 7:1, což bylo jedno z nejvyšších vítězství proti  pražskému družstvu v historii. 
Ve třetí m kole jsme zvítězili v Dobrušce 5:3 a druhý den i v Přerově velice lehce 8:0. Po polovině 
soutěže nám patřilo 1. místo bez ztráty bodu. Ve čtvrtém kole jsme přivezli výhru 6:2 ze hřiště Slavie 
TU Liberec a druhý den v domácím prostředí porazili Sokol Dobruška 7:1. V pátém kole nás čekaly 
dva zápasy v domácím prostředí. Nejprve jsme zaváhali a uhráli „pouze“ remízu 4:4 s USK Plzeň. 
V nedělním zápase jsme pak porazili Prosek Praha v poměru 7:1. V šestém kole jsme zvítězili na hřišti  

Provazník, Konakh, Kvedarauskas, Maliuti n, Milisová, Kollarová a Kosová. Vstup do soutěže se nám 
povedl výborně, když jsme v prvním kole doma porazili Hradec Králové 8:0 a druhý den jsme v Plzni 
zvítězili stejným poměrem. Ve druhém kole jsme zvítězili nad ČKD Praha 7:1 a ve druhém zápase 
i v Liberci nad místní SLAVIÍ TU taktéž 7:1. Úvod soutěže nám vyšel opravdu impozantně. Ve třetí m 
kole nás čekal nejtěžší soupeř METEOR Praha, ovšem v domácím prostředí jsme nikoho nenechali 
na pochybách, že to s obhajobou ti tulu myslíme vážně a po dobrém výkonu jsme zvítězili 6:2. 
Druhý den jsme si pak vylepšili skóre, když jsme porazili SPOJE Praha 7:1. Ve čtvrtém kole jsme 
doma porazili Sokol Dobrušku 5:3 a druhý den opět v domácím prostředí i USK Plzeň 6:2. Páté kolo 
jsme opět hráli v domácím prostředí a na své konto jsme si připsali vítězství nad ČKD Praha 6:2 
a nad Slávií TU Liberec 5:3. V šestém kole nás čekala odveta na hřišti  doposud druhého družstva 
tabulky METEORU Praha. Naším cílem bylo opět zvítězit. Ve velmi dramati ckém utkání, kde o pře-
kvapení nebyla nouze, jsme nakonec zvítězili těsně 5:3. V neděli jsme pak porazili SPOJE Praha 8:0 
a v předsti hu jsme si zajisti li mistrovský ti tul. Závěrečné sedmé kolo bylo již jen formalitou, ale před 
námi byla vidina zvítězit v ligové soutěži bez ztráty bodu. To se nám nakonec podařilo, když jsme 
v Hradci Králové zvítězili 7:1 a v Dobrušce 5:3. Právě v Dobrušce jsme převzali pohár a medaile pro 
mistra ČR a bez ztráty jediného bodu jsme obhájili mistrovský ti tul. Na řadu přicházejí výsledky 
našich hráčů na individuálních turnajích. Na oblastním přeboru mladších žáků vybojovala dvojice 
Hejdrychová–Červenková 3. místo ve čtyřhře dívek, stejně jako Jindřich Kuba ve čtyřhře chlap-
ců. Jindřich Kuba navíc obsadil 3. místo ve dvouhře a 3. místo společně s Hejdrychovou v mixu. 
Nejlepším výsledkem mladších žáků byl po dlouhých letech postup Jindřicha Kuby na Mistrovství 
ČR mladších žáků, které se konalo v Sázavě. Na oblastním přeboru starších žáků obsadil 3. místo 
ve dvouhře Jindřich Kuba a ve čtyřhře dívek dvojice Hejdrychová–Červenková. Oblastním přebor-
níkem dospělých ve dvouhře se stal Petr Marti nec a ve stejné kategorii obsadila Karolína Hasoňová 
3. místo ve čtyřhře. Mimo těchto úspěchů se naši prvoligoví hráči zúčastňovali mnoha turnajů jak 
doma, tak i v zahraničí, kde dosáhli několika skvělých výsledků. Jan Fröhlich a Hana Milisová navíc 
pomohli reprezentaci ČR vybojovat skvělé 3. místo na Mistrovství Evropy družstev /Helveti a Cup/.

V této sezóně se klub více zaměřil na práci s mládeží, která postupně přináší své ovoce. Velké 
poděkování patří především panu Václavu Povolnému, který druhým rokem vede benáteckou mlá-
dež.

V anketě o sportovce Mladoboleslavska jsme se umísti li na skvělém 3. místě mezi kolekti vy. Na-
dále vychází klubový časopis Badminton Revue, který pravidelně mapuje naši činnost a výsledky. 
V této sezóně má klub 68 členů.

 Sezóna    2003/2004     

Nová sezóna nám začala již v srpnu, neboť jako mistr ČR jsme si vybojovali právo účasti  na Euro-
pe Cupu, který se konal 27.–31. 8. 2003 ve švédském městě Uppsala. Do Švédska odletělo družstvo 
ve složení: Marti nec, Vondra, Jaroslav Fröhlich, Konakh, Milisová, Kollarová a Kosová. Ve skupině 
E jsme porazili irské družstvo Mont Pleasant 7:0, maďarské družstvo Hadju Gabona Debreceni 5:2, 
francouzský Issy les Moulineaux 4:3 a podlehli pouze domácímu družstvu Fyrisfj ädern 1:6. Celkově 
jsme obsadili 6.–10. místo z 23 družstev.

Do nové prvoligové sezóny jsme vstoupili posilněni příchodem Jana Vondry ze Spojů Praha, 
Marti ny Benešové z Č. Krumlova a Bělorusky Olgy Konon, naopak družstvo opusti la Hana Milisová 
odchodem do rakouského BSC Linz. Cíl pro nový ligový ročník byl jasný, zisk mistrovského ti tulu. 
Kádr družstva tvořili: Jan Fröhlich, Vondra, Provazník, Marti nec, Mlejnek, Jaroslav Fröhlich, Kvedar-
auskas, Konakh, Kollarová, Kosová a Konon.

V prvním ligovém kole jsme zvítězili na půdě USK Plzeň 6:2 a druhý den zcela jednoznačně vy-
hráli 8:0 na palubovce ČKD Praha. Ve druhém kole jsme v domácím prostředí proti  METEORU Pra-
ha uhráli remízu 4:4. Ve třetí m kole jsme zvítězili v domácím prostředí nad Přerovem 8:0 a druhý 
den v Dobrušce proti  místnímu Sokolu 5:3. Ve čtvrtém kole jsme porazili Slavii TU Liberec na jejím 
hřišti  8:0 a v nedělním utkání jsme zvítězili taktéž 8:0 v Přerově. Po polovině soutěže jsme byli 
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a jako nejlepší družstvo Středočeského kraje si zajisti lo účast na Mistrovství ČR družstev, které se 
konalo v Praze. Zde naše družstvo pod vedením trenéra Petra Marti nce osadilo 6. místo z 8 zú-
častněných družstev.

V kategorii mladších žáků se Krajskou přebornicí stala Kateřina Hejdrychová, druhé místo ob-
sadila Klára Červenková. Ve dvouhře chlapců zvítězil Josef Richtr, druhé místo obsadil Miroslav 
Mišutka. Ve čtyřhře dívek ti tul krajských přebornic získala dvojice Hejdrychová–Červenková a mezi 
chlapci Richtr s Mišutkou. Smíšená čtyřhra se stala kořistí  páru Richtr–Hejdrychová. Na Mistrov-
ství ČR mladších žáků, které se konalo v Českém Krumlově, dosáhla skvělého výsledku Kateřina 
Hejdrychová, která se společně s Lucií Ježkovou /Liberec/ stala mistryní ČR ve čtyřhře. Ve dvouhře 
chlapců obsadil Josef Richtr 5.–8. místo, stejně jako Kateřina Hejdrychová. Šampionátu se ještě 
zúčastnili Klára Červenková, Pavel Vraník a Miroslav Mišutka bez větších úspěchů.

V kategorii starších žáků obsadil Karel Šikal 3. místo na Krajském přeboru, stejně jako Monika 
Vondráková.

Pár Šikal–Vondráková pak obsadil 3. místo v mixu. Ve čtyřhře chlapců obsadila druhé místo 
dvojice Šikal–Vraník a třetí  místo dvojice Mišutka–Richtr. Na Mistrovství ČR si nikdo z benáteckých 
hráčů postup nevybojoval.

V kategorii mladšího dorostu se stal Krajským přeborníkem Karel Šikal, Josef Richtr obsadil čtvr-
té místo.

Monika Vondráková obsadila ve dvouhře 4. místo. Ve čtyřhře chlapců pak dvojice Šikal–Richtr 
vybojovala 2. místo. 

V této době má klub 60 členů, z toho je 39 ve věku do 18 let.

  O historicky nejlepší týmový výsledek na Europe Cupu se v roce 2005 postaral tým ve složení Martinec, Konakh, 
Jar.Fröhlich, Jan Fröhlich, Konon, Milisová, Vondráková

SKB Č. Krumlov v poměru 6:2 a druhý den jsme porazili METEOR Praha 5:3 na jeho hřišti . Tímto vítěz-
stvím jsme takřka rozhodli o zisku mistrovského ti tulu, neboť v závěrečném kole nás čekala povinná 
vítězství v domácím prostředí nad Přerovem 7:0 a nad Slávií TU Liberec 7:1. Poté jsme již mohli zved-
nout nad hlavu pohár určený pro mistra ČR, který byl již čtvrtým v pořadí. 

Jako vítěz domácího šampionátu jsme získali právo startu na Europe Cupu, který se tentokrát 
konal od 15. do 19. 6. 2005 v Paříži. Do Francie odletělo družstvo ve složení: Marti nec, Jan Fröh-
lich, Jaroslav Fröhlich, Konakh, Konon, Milisová a Vondráková. Právě tento turnaj se zapsal do naší, 
ale i české badmintonové historie postupem mezi šest nejlepších družstev Evropy, ale pojďme 
postupně. Ve skupině F jsme nejprve porazili belgický BC Saive 6:1, poté jsme zvítězili 4:3 nad 
francouzským mistrem Aix en Provence a v posledním zápase jsme přehráli italské družstvo AS 
Mediterranea 5:2. Tímto jsme si zajisti li účast ve čtvrtf inále, kde nás čekalo polské družstvo Litpol 
Suwalki, kterému jsme podlehli dost nešťastně 1:4. Přesto zisk 5.–6. místa z 16 zúčastněných klubů 
byl fantasti ckým úspěchem a zanechal velký dojem.

Na řadu přicházejí výsledky turnajů jednotlivců všech věkových kategorií. Krajským přeborní-
kem Středočeského kraje mezi dospělými se stal Petr Marti nec, který společně s Jaroslavem Fröh-
lichem zvítězil i ve čtyřhře. Na mistrovství ČR dospělých, které se konalo v Plzni, získal mistrovský 
ti tul ve dvouhře Jan Fröhlich, stejně jako ve čtyřhře společně s Janem Vondrou /SPOJE Praha/. 
Z mistrovského ti tulu ve čtyřhře žen se radovala Hana Milisová společně s Evou Brožovou /METEOR 
Praha/.

Po sedmileté pauze jsme opět do soutěží přihlásili družstvo žáků. Družstvo žáků ve složení: 
Šikal, Richtr, Vraník, Čapek, Mišutka, Holeček /hostování z Kladna/, Vondráková, Opatrná, Hej-
drychová, Červenková a Švihlíková /hostování z Kladna/ obsadilo v Krajském přeboru 3. místo 

           Prvoligové družstvo v sezóně 2004–05, mistři ČR stojí zleva: Jan Fröhlich, Konakh, Vondra, Martinec, Provazník, 
sedí zleva: Konon, Benešová, Kollarová
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Ananina. Ligové družstvo prošlo základní částí  bez zaváhání a kvalifi kovalo se do závěrečného tur-
naje play–off , který se konal ve Vinoři. V semifi nále benátecké družstvo porazilo SKB Č. Krumlov, 
když o výsledku rozhodoval při rovnosti  bodů 4:4, setů 10:10 až poměr míčů, který hovořil 314:311 
v náš prospěch. V nedělním fi nále jsme remizovali s METEOREM Praha 4:4, ale poměr setů 10:9 
v náš prospěch rozhodl o tom, že mistrovský ti tul poputuje po roční odmlce opět do Benátek nad 
Jizerou. Nejlepšími hráči fi nále byli vyhlášeni Jiří Provazník a Ekaterina Ananina. Družstvo během 
celé sezóny nastupovalo ve složení: Alexander Russkikh, Petr Marti nec, Jiří Provazník, Jaroslav 
Fröhlich, Petr Jelínek, Ekaterina Ananina, Daniela Rubášová a Monika Vondráková.

Družstvo žáků ve složení Josef Richtr, Pavel Vraník, Jaroslav Holeček, Miroslav Mišutka, Kateřina 
Hejdrychová, Klára Červenková, Jana Mladá a Valérie Ondrášková obsadilo v Krajském přeboru 
druhé místo a zajisti lo si účast na Mistrovství ČR, kde vybojovalo 5. místo.

V kategorii dospělých jednotlivců Jan Fröhlich zvítězil ve dvouhře na turnaji Slovak Open v Pre-
šově a taktéž se benátecký badmintonista kvalifi koval na Mistrovství světa, které se konalo v Mad-
ridu a kde obsadil skvělé 17.–32. místo!

Na Mistrovství ČR jednotlivců, které se konalo v Českém Krumlově, obsadil Jan Fröhlich druhé 
místo ve dvouhře a druhé místo ve smíšené čtyřhře s Hanou Milisovou.

Jiří Provazník získal bronzovou medaili ve čtyřhře mužů společně s Janem Jiráskem /METEOR Praha/.
Hana Milisová se stala mistryní ČR ve čtyřhře žen společně s Evou Brožovou /METEOR Praha/.
Na Mistrovství ČR mladších žáků, které se konalo v Orlové, se neskutečným způsobem prosa-

dila čtveřice Pavel Vraník, Kateřina Hejdrychová, Klára Červenková a Denisa Šikalová. Benátečtí  
badmintonisté pod vedením trenéra Petra Marti nce získali všech pět mistrovských ti tulů a další 
dvě medailová umístění.

Pavel Vraník se stal mistrem ČR ve dvouhře, ve čtyřhře společně s Matějem Švábem /Dobruška/ 
a v mixu s Kateřinou Hejdrychovou.

Kateřina Hejdrychová se stala mistryní ČR ve dvouhře a ve čtyřhře společně s Klárou Červen-
kovou.

Klára Červenková obsadila v mixu druhé místo společně s Matějem Švábem a Denisa Šikalová 
získala bronzovou medaili ve čtyřhře společně s Lucií Krejčovou /Kr. Dvůr/.

Na Mistrovství ČR starších žáků, které se konalo v Plzni, získal Josef Richtr bronzovou medaili 
ve dvouhře chlapců a stejný kov získal i v mixu společně s Lucií Havlovou /Doubravka/.

V anketě o Sportovce Mladoboleslavska obsadil mezi jednotlivci desáté místo Petr Marti nec.

  Extraligový tým na Europe Cupu v Holandsku. Zleva Vondráková, Rubášová, Ananina, Russkikh, Jelínek, Jar. Fröhlich, 
Martinec

  Sezóna   2005/2006     

V novém ligovém ročníku se po odchodech Jana Fröhlicha, Andreie Konakha a Hany Milisové 
tým již nepodařilo ekvivalentně doplnit a družstvo obsadilo v ligové tabulce třetí  místo. Tým na-
stupoval ve složení: Alexander Russkikh, Petr Marti nec, Jaroslav Fröhlich, Jiří Provazník, Karel Šikal, 
Alesia Zaitsava, Zuzana Haburajová a Monika Vondráková.

Družstvo žáků startovalo v Krajském přeboru ve složení: Karel Šikal, Josef Richtr, Pavel Vraník, 
Jaroslav Holeček, Kateřina Hejdrychová, Klára Červenková, Kateřina Švihlíková, kde obsadilo druhé 
místo a tak si zajisti lo účast na Mistrovství ČR, kde obsadilo 7. místo.

V kategorii jednotlivců mezi dospělými jsme dosáhli jako klub několika velmi dobrých výsledků.
Jan Fröhlich se v Českém Krumlově stal mistrem ČR ve dvouhře a stříbrnou medaili získal ve smí-

šené čtyřhře společně s Hanou Milisovou. Hana Milisová se společně s Evou Brožovou /METEOR 
Praha/ stala mistryní ČR ve čtyřhře žen.

V kategorii starších žáků startovala na Mistrovství ČR čtveřice našich hráčů, avšak bez medailo-
vého umístění, stejně tak jako mladší a starší dorostenci.

Radost nám však udělali mladší žáci, kteří na Mistrovství ČR získali zásluhou Pavla Vraníka a Ka-
teřiny Hejdrychové celkem pět medailí. Pavel Vraník se stal mistrem ČR ve čtyřhře chlapců společ-
ně s Vojtěchem Šelongem /Orlová/, stříbrnou medaili získal ve smíšené čtyřhře společně s Kateři-
nou Hejdrychovou a bronz ve dvouhře. Kateřina Hejdrychová získala bronzovou medaili ve čtyřhře 
dívek společně s Alžbětou Bášovou /Hradec Králové/.

Družstvo dospělých obsadilo v anketě o sportovce Benátek nad Jizerou druhé místo, Petr Mar-
ti nec se stal v téže anketě trenérem mládeže a Jan Fröhlich obsadil třetí  místo mezi jednotlivci.

 Sezóna   2006/2007     

Ještě před zahájením ligového ročníku odcestovalo prvoligové družstvo společně s žáky do dán-
ského Horsholmu k přátelskému utkání.

Po loňském třetí m místě si ligové družstvo dalo vyšší cíle, čemuž byly přizpůsobeny i příchody. 
Do družstva přišel nadějný junior Petr Jelínek z týmu BC RSC Brno a ruská reprezentantka Ekaterina 

                   Mistři ČR v roce 2007: Vondráková, Jar. Fröhlich, Kosová, Ananina, Provazník, Martinec, Jelínek, Russkikh
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celkem 9 z 10 možných ti tulů. V kategorii U 13 se vítězi stali Vojtěch Benedikt a Denisa Šikalová 
ve dvouhrách. Vojtěch Benedikt k vítězství ve dvouhře přidal ti tul ve čtyhře chlapců společně se 
Saamim Schwott em a ve smíšené čtyhře s Denisou Šikalovou, která ovládla i čtyhřu dívek ve dvojici 
s Karbanovou z Hořovic. V kategorii U 17 zvítězili v singlech Josef Richtr a Klára Červenková a oba 
společně také ve smíšené čtyřhře. Čtyřhra chlapců se stala kořistí  dvojice Richtr – Vraník. 

Na Mistrovství ČR juniorů do 17 let v Plzni dosáhl nejlepšího výsledku z našich hráčů Pavel Vra-
ník, který společně s Jaroslavem Holečkem /BaC Kladno/ vybojoval bronzovou medaili ve čtyřhře 
chlapců.

Na Mistrovství ČR kategorie do 15 let, které se konalo v Brně, pak tentýž hráč získal dvě stříbr-
né medaile. Jednu ve dvouhře a druhou přidal ve čtyřhře společně s Matějem Švábem ze Sokola 
Dobruška. 

Družstvo žáků obsadilo na Mistrovství ČR v Orlové 7. místo a i tento výsledek byl potvrzením 
systemati cké klubové práce s mládeží. 

Sezona vyvrcholila 6. 6. 2008, kdy se v sále Záložny v Benátkách nad Jizerou uskutečnil slavnost-
ní galavečer u příležitosti  již 35. výročí založení našeho klubu. 

 Sezóna   2008/2009     

Do této sezóny vstupoval náš „A“ tým se zajímavou zahraniční posilou. Tou byla indonéská 
badmintonistka, která se zároveň stala i trenérkou mládeže. Kádr prvoligového družstva 
na tuto sezónu tvořili tito hráči: Gustiani Megawatisari , Kateřina Tomalová, mladá slovenská 
badmintonistka Zuzana Orlovská, Petr Martinec, Jaroslav Fröhlich, Tomasz Mendrek, Alexan-
der Russkikh, Josef Richtr a po roční pauze zaviněné zdravotními problémy se na kurty vrátil 
Jiří Provazník. 

Indonéská badmintonistka ve službách našeho klubu potvrdila své umění hned v prvním turnaji 
sezóny, kterým byl 13. ročník Benáteckého poháru, když zvítězila ve dvouhře, ve čtyřhře společně 

  Extraligový tým v sezóně 2007–08: Jar. Fröhlich, Šikal, Martinec, Mendrek, Jelínek, Koukalová, Russkikh, Zaitsava

 Sezóna   2007/2008     

Hned tři hráči našeho klubu (Jan Fröhlich, Katya Ananina a Alexander Russkikh) se zúčastnili 
vrcholného turnaje roku 2007, kterým bylo v úvodu sezóny uskutečněné Mistrovství světa v malaj-
ském Kuala Lumpuru. Jan Fröhlich podlehl v 1. kole Yan Kit Chanovi z Hongkongu a obsadil 33.–64. 
místo. Katya Ananina v 1. kole porazila Foo Kune z Mauriti usu, ale poté podlehla Malajsance Mew 
Choo Wong a obsadila tak pěkné 17.–32. místo. Ve čtyřhře Katya Ananina s Nasti ou Russkikh vy-
hrály v 1. kole nad anglickou dvojicí Munt–Nicholas, ale ve 2. kole jim stop vystavila korejská dvoji-
ce Lee–Lee, takže opět 17.–32. místo. Alexander Russkikh s Andreem Konakhem podlehli v 1. kole 
australské dvojici Warfe–Smith a obsadili tak 33.–64. místo.

I další hráči prvoligového kádru se prosazovali na zahraničních turnajích. Na zářijovém Meziná-
rodním mistrovství Švýcarska juniorů v Lausane vybojoval Petr Jelínek skvělé 2. místo ve dvouhře. 
V říjnu se Jan Fröhlich stal vítězem dvouhry na turnaji Bulgaria Internati onal v Sofi i. Katya Ananina 
společně s Anastasií Russkikh se na konci října staly vítězkami turnaje Dutch Open. Petr Jelínek 
obsadil 2. místo ve dvouhře na Mezinárodním mistrovství Chorvatska v Umagu. 

Benátecký „A“ tým vstupoval do ligových bojů v tomto složení: Petr Marti nec, Jiří Provazník, 
Karel Šikal, Tomasz Mendrek, Petr Jelínek, Jaroslav Fröhlich, Alexander Russkikh, Dominika Kouka-
lová, Alesia Zaitsava, Ekaterina Ananina. Vstup do prvoligové sezony se našemu družstvu vydařil 
a nejprve jsme jasně přehráli ASTRU Praha výsledkem 8:0 a v Českém Krumlově zvítězili 5:3. I v dru-
hém kole naše prvoligové družstvo potvrdilo roli favorita soutěže a ve druhém kole Compo Praha 
1. ligy badmintonu dvakrát jednoznačně zvítězilo, tentokrát na Proseku 8:0 a v Liberci 7:1.  Také 
po třetí m kole ligové soutěže naše družstvo okupovalo první příčku prvoligové tabulky, když v tom-
to kole remizovalo s METEOREM Praha 4:4 a porazilo Dobrušku 5:3. Po vítězství 7:1 nad Sokolem 
Brno Jehnice v posledním kole jsme po ztrátě pouhého jednoho bodu suverénně zvítězili v základní 
části  Compo Praha 1. ligy badmintonu a zajisti li si tak přímou účast ve fi nálovém turnaji. 

Na fi nálovém turnaji však naše družstvo prohrálo v semifi nále s Dobruškou na sety 9:8 (4:4 
na zápasy). V boji o bronz jsme pak porazili Brno 
Jehnice 5:3. Po suverénním tažení základní částí  
ligy bylo toto umístění trochu zklamáním. Pokud 
si však zrekapitulujeme dosavadních 11 let bená-
teckého badmintonu v první lize, dojdeme k po-
měrně impozantní bilanci, která čítá 5 zlatých, 
1 stříbrnou a 5 bronzových medailí. 

Jaroslav Fröhlich se stal přeborníkem Středo-
českého kraje ve dvouhře. 

Na Mistrovství ČR v Praze obsadil Jan Fröhlich 
3. místo ve dvouhře. Druhou medaili pro náš klub 
vybojovala Hana Milisová, která společně s Evou 
Titěrovou /METEOR Praha/ skončila na 2. místě 
ve čtyřhře žen.

U příležitosti  oslav 50 let badmintonu v Čes-
ké republice bylo uděleno ocenění za obětavou 
práci s mládeží in memoriam Petru Marti ncovi st.

Práce s mládeží, která byla vždy jednou z hlav-
ních priorit našeho klubu, byla v tomto roce 
oceněna ještě jednou, když v únoru 2008 obdr-
žel Pavel Vraník ocenění ČSTV – Sportovní talent 
Středočeského kraje. 

Naprostou dominancí benáteckých hráčů 
skončil přebor Středočeského kraje v kategorii 
U 13 a U 17, když naši mladí badmintonisté získali   Alexander Russkikh, ruský reprezentant
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ve čtyřhře společně s Magdalenou Lajdovou /ASTRA Praha/. Ve dvouhře pak obsadila benátecká 
badmintonistka 5.–8. místo. Turnaje se zúčastnil i druhý benátecký zástupce Saami Schwott , který 

obsadil velice pěkné 5.–8. místo 
ve dvouhře a stejného umístění 
dosáhl i v mixu.

I na mistrovství ČR v kategorii 
do 17 let se naši hráči prosadili. 
Největšího úspěchu zde dosáhla 
dvojice Pavel Vraník–Josef Richtr, 
kteří vybojovali stříbro v deblu. 

 Josef Richtr tento úspěch do-
plnil na juniorském mistrovství 
v Brně, kde ve čtyhře získal spolu 
s Karlem Šikalem bronz. Členka 
našeho ligového týmu Kateřina 
Tomalová se zde stala mistryní re-
publiky ve dvouhře. 

Družstvo žáků v této sezóně 
bez ztráty jediného bodu vyhrálo 
Krajský přebor a zajisti lo si tak po-
stup na Mistrovství ČR družstev 
žáků, které se konalo v Českém 

Krumlově. O tento skvělý výsledek se zasloužilo družstvo ve složení: Pavel Vraník, Michal Čapek, 
Miroslav Mišutka, Vojtěch Benedikt, Klára Červenková, Denisa Šikalová, Jana Košáková a Marti na 
Karbanová, které vedl Jaroslav Fröhlich.

Na mistrovském turnaji si benátecké družstvo tento úspěch zopakovalo a postaralo se o vůbec 
první medaili z Mistrovství ČR družstev žáků, a to hned o kov nejcennější. Na své cestě za ti tulem 
Benátky porazily Sokol Brno Jehnice 5:2, v hodně dramati ckém zápase Baník Most 4:3 a Sokol 
Klimkovice taktéž 4:3. Finálový zápas proti  SKB Č. Krumlov přinesl skvělou podívanou a vítězství be-
náteckého týmu v poměru 4:3. Teprve dvanácti letá Denisa Šikalová byla vyhlášena nejužitečnější 
hráčkou turnaje, neboť všech svých 8 zápasů vyhrála, což podtrhlo tento úspěch benáteckých žáků. 

 Sezóna   2009/2010     

Také zahájení sezóny 2009/2010 bylo ve znamení významného posílení našeho ligového týmu. 
A opět se jednalo o asijskou akvizici. Novým hráčem Benátek se tak stal indonéský badmintonista 
Viki Indra Okvana, který se, stejně jako Megawati sari, zapojil také do trenérské práce v klubu. 

První prověrkou formy benáteckého „A“ týmu byl přátelský zápas s předním týmem švýcarské 
1. ligy BC  Uzwil. Švýcarské družstvo vedl jako hrající trenér benátecký odchovanec Jan Fröhlich, 
který tak poprvé v životě nastoupil proti  svému mateřskému klubu.

Benátecký tým, který nastoupil v této kompletní sestavě pro nový prvoligový ročník: Petr Mar-
ti nec, Petr Jelínek, Tomasz Mendrek, Viki Indra Okvana, Jiří Provazník, Josef Richtr, Gusti ani Mega-
wati sari a KateřinaTomalová, v tomto zápase jednoznačně zvítězil v poměru 9:2. 

V této sezóně se 14. ročník Benáteckého poháru hrál ve zcela nové městské sportovní hale 
a pro benátecké barvy byl velmi úspěšný. Ve dvouhře zvítězil indonéský reprezentant ve službách 
benáteckého BK DELTACAR Viki Indra Okvana. Mezi ženami kralovala též benátecká Indonésanka 
Gusti ani Megawati sari, která zvítězila ve všech třech disciplínách. Ve čtyhře pak s krumlovskou Lu-
cií Havlovou a ve smíšené čtyhře s Viki Indrou Okvanou. Z vítězství ve čtyřhře mužů se radoval také 
hráč benáteckého týmu Petr Jelínek, který hrál společně s Pavlem Drančákem. 

Na tento výborný start do sezóny pak naši Indonésané navázali na Mezinárodním mistrovství 
ČR v Brně, kde se stali vítězi smíšené čtyřhry. Na tento skvělý úspěch pak v průběhu roku navá-

  Petr Martinec, hráč, trenér a prezident klubu

s další benáteckou posilou Slovenkou Zuzanou Orlovskou a v mixu obsadila s Petrem Marti ncem 
2. místo. 

První ligové kolo znamenalo pro benátecké hráče výhru nad ASTROU ZM Praha 5:3 a remízu 
s METEOREM Praha A 4:4. 

V této sezóně inicioval náš klub vznik historicky prvního TV magazínu, který se věnoval vý-
hradně badmintonu. Jednalo se o pořad BADMINTON REVUE, který vysílala stanice NOVA SPORT. 
V době, kdy medializace jakéhokoli sportu je v podstatě nezbytností , se jednalo o zásadní počin, 
který velkou měrou přispěl k popularizaci badmintonu. V současné době tento pořad stále existuje 
a vysílá jej veřejnoprávní stanice ČT SPORT.

Druhým ligovým kolem prošli benáteční badmintonisté bez zaváhání, když nejprve jasně pora-
zili Český Krumlov 7:1 a poté Sokol Brno Jehnice 5:3. 

Ligové boje pokračovaly ihned po Novém roce a naši hráči do roku 2009 vstoupili výbornými 
výkony. Po vítězství 8:0 nad rezervou METEORU Praha porazili stejným výsledkem ve Vinoři i druž-
stvo SK Prosek Praha. 

Domácí šampionát, který se konal v Liberci, přinesl našemu klubu bronzovou medaili ve dvou-
hře zásluhou Jana Fröhlicha, který tak obhájil umístění z loňského roku.

Základní část COMPO Praha 1. ligy uzavřelo naše „A“ družstvo vítězstvím 5:3 na hřišti  obhájce 
mistrovského ti tulu Sokola Dobrušky. BK DELTACAR Benátky tak po základní části  obsadil druhé 
místo, které zaručovalo přímou účast v semifi nále play–off . 

Závěrečný ligový turnaj našemu klubu přinesl, stejně jako v předchozí sezoně, bronzové medai-
le. Po těsné a smolné prohře s Dobruškou v semifi nále benátečtí  hráči přemohli zklamání a v boji 
o 3. místo porazili METEOR Praha Radotí n „B“ v poměru 5:1.

Na Mistrovství ČR starších žáků exceloval Pavel Vraník, který se zde stal mistrem ČR ve čtyřhře 
a vicemistrem ve dvouhře a mixu. 

Další žákovský šampionát ČR, tentokrát v kategorii do 13 let, se uskutečnil v Praze Vinoři. Naše 
tehdy dvanácti letá badmintonistka Denisa Šikalová zde dokázala vybojovat dva mistrovské ti tuly. 
První získala společně s Matějem Klupou z Orlové v mixu. Druhou zlatou medaili získala Denisa 

                  Extraligový tým Martinec, Richtr, Jelínek, Mendrek, Russkikh, Orlovská, Tomalová, Megawatisari
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off , bez ohledu na výsledek posledního zápasu základní části , kterým bylo utkání na hřišti  obhájce 
mistrovského ti tulu METEORU Praha Radotí n „A“. Ani v něm naši hráči nezaváhali a porazili úřadu-
jícího mistra 6:2. Po rekordním počtu zápasů Petra Marti nce byl tento duel dalším zápisem do his-
torie klubu, když Jiří Provazník odehrál 200. zápas za benátecký tým. 

Na fi nálovém turnaji ligy v Brně jsme v semifi nále poměrně hladce porazili Sokol Dobrušku vý-
sledkem 5:2. Ve fi nále, které bylo nakonec neuvěřitelnou, celkem 5 a půl hodinovou bitvou, jsme 
však podlehli domácím Jehnicím v poměru 5:6 v nastavení. Byť nám v tomto roce pouze o kousek 
unikl prvoligový trůn, lze tuto sezónu označit jako velmi úspěšnou. 

Úspěšná byla i benátecká rezerva, která v této sezóně vybojovala postup do Krajského přeboru. 
Na domácím šampionátu, který se konal v lednu v Praze Radotí ně, obsadil benátecko–krumlov-

ský pár Jiří Provazník–Hana Milisová třetí  místo. 
Na Mistrovství ČR juniorů získala benátecká dvojice Josef Richtr a Karel Šikal bronz ve čtyřhře. 

 Sezóna   2010/2011     

Na úvod sezóny náš ligový tým pokračoval ve švýcarské „družbě“ a vyrazil na předsezónní sou-
středění do země pod Alpami. Zde byla na programu celkem tři přátelská utkání. V prvním z nich 
jsme porazili mistrovský tým St. Gallen 6:1. Ve druhém utkání na nás čekal vicemistr švýcarské 
ligy, tým Adliswil Zürich a i v tomto zápase jsme dokázali zvítězit, tentokrát 5:2. V posledním duelu 
hraném na 11 zápasů jsme zdolali tým BC Uzwil jednoznačně 9:2.

Na jubilejním 15. ročníku Benáteckého poháru – Memoriálu Petra Marti nce st. zcela kralovali 
naši badmintonisté, kteří vyhráli všech pět disciplín. Ve dvouhře mužů zvítězil Petr Jelínek, který 
ve fi nále porazil Vikiho Indru Okvanu. Ve dvouhře žen prvenství obhájila Indonésanka v benátec-
kých barvách Gusti ani Megawati sari. Čtyřhra mužů se taktéž stala kořistí  benáteckých badminto-

  Extraligový tým  v sezóně 2010–11: Richtr, Okvana, Florián, Martinec, Jelínek, Provazník, Tomalová, Brejchová, 
Megawatisari

zali, když zvítězili na Mezinárodním mistrovství 
Turecka v Istanbulu. Gusti ani Megawati sari navíc 
v Turecku vybojovala třetí  místo ve dvouhře žen. 

Úspěchem skončilo pro naše asijské hráče také 
Mezinárodní mistrovství Rakouska ve Vídni, kde 
se Viki Indra Okvana společně s dalším Indonésa-
nem Ardiansyahem Putrou stal vítězem čtyřhry. 
Druhou medaili, tentokrát bronzovou, vybojoval 
Viki Indra Okvana společně s Gusti ani Megawati -
sari ve smíšené čtyřhře. 

Zcela ojedinělou akcí, nejen pro tuto sezónu 
a náš klub, ale pro celý český badminton, pak byla 
exhibice indonéského národního týmu proti  nej-
lepším hráčům působícím v české lize. V přibližně 
tříhodinové show se představili Simon Santoso 
(tehdy 13. hráč světového žebříčku), Rian Sukma-
wan, Yonatan Suryatama Dasuki, Greysia Polii, 
Nyti a Krishinda Maheswari a proti  nim Petr Kou-
kal, Viki Indra Okvana, Tomáš Kopřiva, Gusti ani 
Megawati sari a Kateřina Tomalová. Na tuto vskut-
ku jedinečnou podívanou se do nové benátecké 
haly přišlo podívat 280 diváků, včetně jeho exce-
lence pana Salima Saida, velvyslance Indonéské 
republiky v ČR, starosty Benátek nad Jizerou pana 
Jaroslava Krále a mnoha dalších vážených hostů. 
Kromě bezkonkurenčně nejlepšího badmintonu, 
který kdy byl v historii českého badmintonu na našem území k vidění, mohli diváci shlédnout také 
vystoupení indonéských tanečnic a poznat tak i kulturu země našich hostů.

V úvodním zápase COMPO Praha 1. ligy badmintonu benátečtí  badmintonisté potvrdili roli fa-
vorita a zvítězili nad SK Prosek Praha jednoznačně 8:0, když ztrati li pouhý jeden set. V rámci 1. kola 
se naši hráči dále představili na půdě vicemistra ČR Sokola Dobrušky a po předchozím hladkém 
vítězství nad Prosekem Praha zde zvítězili 5:3. 

Druhé ligové kolo pak přineslo šlágr celé ligy a v něm se v benátecké hale představil Sokol Brno 
Jehnice v čele s Petrem Koukalem a čínskou hráčkou Linling Wang. V napínavém zápase však Be-
nátky podlehly brněnskému týmu 5:3. Chuť si náš tým spravil v navazujícím utkání, ve kterém pře-

hrál rezervu pražského METEORU 
v poměru 7:1. Tento zápas byl pro 
prezidenta klubu Petra Marti nce 
rekordním, celkem 255. prvoli-
govým zápasem v benáteckých 
barvách. Společně se zápasy, kte-
ré odehrál v letech 1995 – 1997 
za Spoje Praha to pak byl již 319. 
ligový zápas

Ve třetí m ligovém kole jsme 
pak hosti li nováčka z Ústí  nad La-
bem a porazili jsme jej jasně 7:1. 
V druhém zápase tohoto kola náš 
tým pak jasně přehrál ASTRU ZM 
Praha a již v předsti hu si zajisti l 
přímou účast v semifi nále play–          Gustiani Megawatisari – indonéská reprezentantka, která od roku 2008 

působí v našem klubu

  Tomasz Mendrek, opora extraligového týmu v letech 
2007–2010



4342

Součástí  přípravy na novou 
sezónu bylo soustředění ve švý-
carském Filzbachu, na jehož závěr 
bylo sehráno ofi ciální přátelské 
utkání s vicemistrem Švýcarska 
týmem BC Adliswil. V utkání hra-
ném v Curychu v YONEX Aréně, 
zvítězili benátečtí  badmintonisté 
jednoznačně 7:4 a novou sezónu 
tak zahájili cenným vítězstvím.

Špičkové výkony přinesl hned 
první velký turnaj sezóny, kterým 
byl tradiční Benátecký pohár – 
Memoriál Petra Marti nce st., ten-
tokrát jeho 16. ročník. Hráči bená-
teckého týmu na něm získali prv-
ní úspěchy této sezóny, když Viki 
Indra Okvana zvítězil ve dvouhře, 

s Megawati sari v mixu a s Petrem Marti ncem získal stříbro v deblu, když nestačil na benátecko – 
pražskou dvojici Provazník – Drančák. V dámské části  turnaje zvítězila ve dvouhře Gusti ani Mega-
wati sari, která se prosadila kromě dvouhry a mixu také v deblu, kde s Marti nou Fartágovou z Mos-
tu skončila na druhém místě. Soutěž deblistek zde ovládla hráčka benáteckého ligového týmu 
Kateřina Tomalová, hrající s Šárkou Křížkovou. 

Rozjezd ligové sezóny pro náš tým znamenal dvě jasná vítězství 7:1 nad Slávií TU Liberec a ME-
TEOREM Praha. 

Ocenění kvalitní výchovy mládežnických badmintonistů v našem klubu přinesla nominace 
na Mistrovství Evropy juniorů do 17 let, které se uskutečnilo v portugalském městě Caldas da 
Rainha. V osmičlenném výběru toti ž nechyběla benátecká hráčka Denisa Šikalová. 

Dalším hráčem Benátek, který se čím dál více začal prosazovat v mezinárodní konkurenci, se stal 
Cristi an Savin. Ten se v této sezóně probojoval do národního výběru České republiky na meziná-
rodní turnaj mládežnických výběrů hráčů do 13 let  s názvem „Nati ons to Nati ons“, jehož dějištěm 
bylo jihomaďarské město Pécs a na kterém naše reprezentace obsadila 4. místo. 

Benátečtí  hráči v této sezóně slavili úspěchy i na mezinárodních turnajích. Jedním z cenných 
vítězství byla výhra páru Okvana–Megawati sari na turnaji Yonex Hungarian Internati onal. 

V dalším ligovém kole bylo na programu Středočeské derby s klubem BaC Kladno. V něm jsme 
jednoznačně zvítězili 8:0, i když z důvodu účasti  na turnaji v Jihoafrické republice absentovala nej-
větší hvězda klubu Jan Fröhlich. Steným výsledkem skončil další zápas proti  Proseku. 

Předvánoční duel s Jehnicemi jsme však prohráli 1:7 a tak následná výhra 8:0 nad Dobruškou 
přišla velmi vhod a obnovila poznamenanou sebedůvěru týmu. 

V posledním kole jsme opět jasně zvítězili v poměru 8:0 nad ASTROU Praha a z druhého místa 
jsme se tak znovu přímo kvalifi kovali do fi nálového ligového turnaje. Zde jsme porazili v semifi nále 
METEOR Praha 5:1 a ve fi nále před námi opět stála překážka jménem Sokol Brno Jehnice. Finále, 
které přineslo špičkový badminton, skončilo i potřetí  za sebou výsledkem 5:6 v náš neprospěch. 
Byť jsme na vytoužený ti tul i v tomto roce nedosáhli, potvrdili jsme postavení špičkového klubu 
s dlouhodobě vyrovnanými výkony. 

Plzeňské mistrovství republiky vyhrál ve dvouhře můžů Jan Fröhlich a byl to pro něj jubilejní 
desátý ti tul v singlu. Ve fi nále navíc porazil svého největšího konkurenta Petra Koukala. 

Vítězstvím v krajském přeboru se naši žáci kvalifi kovali na republikové mistrovství, které se 
v květnu odehrálo v benátecké městské hale. Tento turnaj, za účasti  osmi nejlepších žákovských 
týmů České republiky, náš tým zvládl na výbornou a obsadil druhé místo za týmem Sokola České 
Budějovice. O cenné stříbro se zasloužilo družstvo ve složení: Jan Louda (hostování z Bílé Hory 

  Denisa Šikalová, juniorská reprezentantka ČR a několikanásobná junior-
ská mistryně republiky

nistů, když nově složená dvojice Viki Indra Okvana–Petr Marti nec celým turnajem prošla bez ztráty 
setu. Ve čtyřhře žen zvítězila dvojice Gusti ani Megawati sari–Hana Milisová a smíšená čtyřhra se 
stala jednoznačnou záležitostí  páru Viki Indra Okvana–Gusti ani Megawati sari.

Vstup do ligové sezóny byl pro Benátky, jejichž kádr doplnil krumlovský Pavel Florián, 100% 
úspěšný. V prvním zápase jsme porazili nováčka soutěže SLAVII TU Liberec jednoznačně 7:1 a ná-
sledně rozdrti li Dobrušku 8:0. 

Druhé kolo bylo ve znamení „pražského dvojboje“ a v něm jsme zvítězili jak nad ASTROU ZM 
Praha, tak nad METEOREM Praha Radotí n „B“ shodně 7:1.

Zápas třetí ho kola v Brně skončil naší porážkou 2:6 a bohužel se nám nepodařilo oplati t Jehni-
cím porážku z fi nále předchozí sezóny. Druhý zápas tohoto kola jsme zvládli mnohem lépe a pora-
zili jsme i A tým METEORU, tentokrát 6:2. 

V posledním ligovém kole jsme porazili B tým Jehnic 7:1 a stejně jako loni jsme v základní části  
obsadili druhé místo, zaručující přímý postup do play–0. 

Závěrečný turnaj ligy, který se tentokrát odehrál v Praze Vinoři, pak byl naprostou kopií před-
chozího fi nále. Nejprve jsme porazili Dobrušku 5:2 a ve fi nále prohráli s Jehnicemi znovu až v na-
stavení 5:6. 

Pro náš „A“ tým to však nebyl poslední zápas sezóny, jelikož po odřeknutí  brněnského týmu 
jsme se zúčastnili Mistrovství Evropy klubů v nizozemském Zwolle. Na tomto vrcholném turnaji 
evropských klubů náš tým obsadil nakonec 9.–12. místo, když nejprve podlehl nizozemskemu vice-
mistrovi Van Zundert Velo, poté těsně prohrál s tureckým Egosporem 3:4 a v závěrečném zápase 
porazil lucemburský klub Fiederball Scheffl  ing jednoznačně 7:0.

Ani benátecká rezerva nezůstala za „A“ týmem pozadu a po dvou letech, kdy začínala v ob-
lastním přeboru I. třídy, se v této sezóně dočkala vytouženého cíle, kterým byl postup do druhé 
nejvyšší české badmintonové soutěže, což znamenalo, že benátecký badmintonový klub tak bude 
mít v sezóně 2011/12 zastoupení v obou nejvyšších domácích soutěžích.

Na republikovém šampionátu juniorů v Plzni se velkého úspěchu dočkal Josef Richtr, který získal 
bronzovou medaili. 

I v tomto roce se na republikových turnajích prosazovali naši mladí badmintonisté, největších 
úspěchů v této sezóně pak dosahovala především Denisa Šikalová a to jak v singlu, tak v deblu 
s Magdalenou Lajdovou z pražské ASTRY. Z Mistrovství ČR starších žáků si Denisa přivezla kom-
pletní medailovou sbírku, která čítala bronz z dvouhry, stříbro ze čtyřhry a zlato ze smíšené 
čtyřhry. 

Pavel Vraník se stal dvojnásobným vicemistrem ČR v kategorii mladšího dorostu a to ve dvouhře 
a ve čtyřhře. Ve smíšené čtyřhře skončil s klubovou spoluhráčkou Denisou Šikalovou na třetí m mís-
tě. Pro Denisu Šikalovou, která k této medaili přidala ještě společně s Klárou Červenkovou bronz 
ve čtyhře dívek to byla již pátá medaile z republikových šampionátů. 

YONEX Mistrovství ČR dospělých, které se v této sezóně konalo v Přerově, přineslo našemu 
klubu bronz ze smíšené čtyřhry, díky Jiřímu Provazníkovi, který zde hrál s Hanou Milisovou z SKB 
Český Krumlov. 

V této sezóně jsme byli pořadateli Mistrovství ČR družstev žáků. Náš mladý tým na této akci 
obsadil 7. místo. 

Úplný závěr sezóny pak přinesl ještě vítězství Cristi ana Savina ve dvouhře kategorie U 11 na vel-
kém mezinárodním turnaji v německém Friedrichshafenu. 

 Sezóna   2011/2012     

Před zahájením sezóny získal náš klub velkou posilu, kterou byl odchovanec benáteckého 
badmintonu Jan Fröhlich. Ten se do ligového týmu Benátek vráti l po 6 letech strávených ve švý-
carském týmu BC Uzwil. V angažmá v Benátkách pokračovali v tomto roce i indonésští  hráči 
Gusti ani Megawati sari a Viki Indra Okvana. Nespornými posilami se stali také Hana Milisová 
a Jan Vitvera. 
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a již dlouhodobě se drží v první 
šedesátce světového žebříčku 
ve dvouhře. V družstvu tak na-
hradil jeho největší hvězdu Jana 
Fröhlicha, který odešel na hos-
tování do švýcarského Yverdonu. 
Kromě něj z týmu odešli Kateřina 
Tomalová a Jan Vitvera. 

Benátecký tým pro extraligu 
tvořili v této sezóně: Valerij Atra-
shchenkov, Viki Indra Okvana, 
Petr Jelínek, Jiří Provazník, Petr 
Marti nec, Josef Richtr, Gusti a-
ni Megawati sari, Hana Milisová 
a Denisa Šikalová.

Po dvou letech strávených 
na předsezónním soustředění 
ve Švýcarsku jsme se tentokrát 
stali hosti teli švýcarských bad-
mintonistů my. V rámci přípravy 
na sezónu se tak v benáteckém 

CR Project badmintonovém centru odehrálo mezinárodní přátelské utkání s BC Adliswil. V kon-
frontaci české a švýcarské extraligy, kdy se utkal druhý tým české extraligy a třetí  tým švýcarské 
extraligy, byli nakonec úspěšnější naši badmintonisté, kteří zvítězili jednoznačně 6:3 a vkročili ví-
tězně do nové sezóny.

Vítězi Benáteckého poháru se v tomto roce ve dvouhrách stali benátečtí  hráči Viki Indra Okvana 
a Rosy Oktavia Pancasari, sestra Gusti ani Megawati sari, která se rozhodla v této sezóně sbírat zku-
šenosti  na evropských turnajích. 

Na Thwack mezinárodním mistrovství ČR dosáhl skvělého výsledku náš indonéský pár Viki Indra 
Okvana–Gusti ani Megawati sari, který vybojoval bronzovou medaili. 

 Soupeři našeho týmu v úvodním kole extraligy, Slávie TU Liberec a METEOR Praha, odjeli z Be-
nátek s porážkami 8:0 a 6:2. 

Ani další soupeři nekladli našemu týmu velký odpor a ve druhém kole jsme tak porazili nejprve 
ASTRU v poměru 8:0 a poté no-
váčka soutěže SUPERSTARS Most 
7:1, přičemž pro Petra Jelínka šlo 
o jubilejní stý extraligový zápas 
v benáteckém dresu. 

Tradiční šlágr extraligových 
bojů, zápas proti  Jehnicím, skon-
čil v této sezóně vítězstvím naše-
ho velkého rivala v poměru 3:5. 
Dobrušku jsme následně porazili 
7:1. V závěrečném kole jsme bez 
problémů zvládli derby utkání 
s Kladnem, které jsme jasně pře-
hráli 8:0. 

Extraligové fi nále se odehrá-
lo v hale ve Vinoři, kam náš tým 
dorazila oba dny bouřlivě povzbu-
zovat velká skupina benáteckých 

  Cristian Savin, juniorský reprezentant ČR a několikanásobný žákovský 
mistr republiky

  Viki Indra Okvana, indonéský reprezentant působí v našem klubu od roku 
2009

Plzeň), Cristi an Savin, Jakub Tichý, Denisa Šikalová, Adéla Zuzáková, Kateřina Zuzáková, trenérem 
týmu byl Petr Marti nec. 

Toto a další výsledky mladých benáteckých badmintonistů potvrdily kvalitu práce s mládeží, 
když hráči benáteckého klubu například získali 9 z 10 možných ti tulů krajských přeborníků v ka-
tegorii U 13. Společně se šampionáty U 15 a U 19 pak benátečtí  badmintonisté získali 16 z 20 
možných ti tulů přeborníka Středočeského kraje. Tyto výborné výsledky jsou nesporným odrazem 
kvalitního a systemati ckého tréninku. 

Na Mistrovství ČR juniorů do 17 let se nejvíce dařilo Denise Šikalové, která se společně se svojí 
spoluhráčkou Magdalenou Lajdovou z ASTRY Praha stala mistryní ČR ve čtyřhře dívek. Druhou me-
daili pro benátecký klub získal Vojtěch Benedikt ve čtyřhře chlapců společně s Janem Hubáčkem 
z Montasu Hr. Králové, když obsadili 3. místo. 

Mistrovství ČR žáků do 15 let pořádal náš klub. Nejúspěšnější hráčkou tohoto turnaje se stala 
naše badmintonistka Denisa Šikalová, která získala dvě zlaté (v mixu a deblu) a jednu stříbrnou 
medaili (v singlu).

Republikový šampionát nejmladší kategorie U 13 přinesl pro náš klub jeden cenný kov v podobě 
bronzu Cristi ana Savina z deblu, což znamená, že hráči našeho klubu získali na republikových šam-
pionátech medaile ve všech kategoriích kromě jediné kategorie U 19, což náš klub zařadilo mezi 
nejúspěšnější v této sezóně v celé České republice. 

 Sezóna   2012/2013     

Benátecký extraligový kádr se pro tuto sezónu rozrostl o další zahraniční akvizici, kterou se stal 
mistr Ukrajiny a aktuálně 56. hráč světového žebříčku ve dvouhře a 39. hráč světového žebříčku 
v mixu Valerij Atrashchenkov. Tento rodák z Charkova patří mezi nejlepší hráče starého konti nentu 

  Extraligový tým v sezóně 2011–12: Provazník, Richtr, Jelínek, Vitvera, Jan Fröhlich, Martinec, Okvana, Megawatisari, 
Tomalová, Milisová
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z Orlové. Titul mistryně ČR získala benátecká badmintonistka ve čtyřhře dívek společně s Magda-
lenou Lajdovou. 

Na Mistrovství ČR kategorie hráčů do 15 let docílil nejlepšího výsledku Cristi an Savin, který 
společně s Markem Kufou získal bronzovou medaili ve čtyřhře chlapců.

Republikový šampionát mladších žáků do 13 let se uskutečnil v Hradci Králové a ve startovním 
poli byla i sedmička benáteckých badmintonistů Cristi an Savin, Vojtěch Mišutka, Lukáš Štěpánek, 
Bohumil Tomčík, Miroslav Pavlíček, Kateřina Zuzáková a Jitka Hojná pod trenérským vedením Petra 
Marti nce.

Nejúspěšnějším hráčem celého turnaje se stal benátecký badmintonista Cristi an Savin, jenž 
dokázal zvítězit ve všech třech disciplínách. Ke zlaté medaili ze dvouhry přidal druhou zlatou 
ve čtyřhře společně s Nicolou Sivigliou z Českého Krumlova a sbírku zlatých zkompletoval ve smíše-
né čtyřhře společně s Kateřinou Zuzákovou. Teprve jedenácti letá benátecká hráčka Kateřina Zuzá-
ková obsadila navíc skvělé 3. místo ve dvouhře a 3. místo ve čtyřhře společně s Klárou Hejčlovou 
z Teplic. Pozadu za svými oddílovými kolegy nezůstal ani Vojtěch Mišutka, který ve smíšené čtyřhře 
vybojoval s Terezou Švábíkovou z Klimkovic 3. místo. 

 Sezóna   2013/2014     

Tato sezóna byla pro náš klub tradičně odstartována domácím republikovým turnajem dospě-
lých kategorie GPA „Benátecký pohár – Memoriál Petra Marti nce st.“, jehož vítězi se stali ve smí-
šené čtyřhře zástupci našeho klubu, a to Viki Indra Okvana a Gusti ani Megawati sari. Kromě jejich 
vítězství jsme zde zaznamenali několik dalších výborných výsledků, když Denisa Šikalová, hrající 
s brněnským Vojtěchem Šelongem obsadila druhé místo v mixu, Hana Milisová rovněž druhé místo 
v singlu, Gusti ani Megawati sari v téže disciplíně třetí  místo a společně třetí  místo v deblu žen. 

Naši hráči se začali více prosazovat na zahraničních turnajích, a to jak v kategorii dospělých, 
tak na mládežnických turnajích. Denisa Šikalová reprezentovala Českou republiku na Mistrovství 
Evropy juniorů v turecké Ankaře. Jan Fröhlich byl nominován na Mistrovství Evropy v ruské Kazani. 

Do extraligových bojů jsme nastoupili s tí mto týmem: Adrian Dziolko, Siswanto, Petr Jelínek, 
Jiří Provazník, Josef Richtr, Petr Marti nec, Viki Indra Okvana, Hana Milisová, Denisa Šikalová, Gus-
ti ani Megawati sari. Základní částí  prošel náš tým poměrně hladce a po vítězstvích nad Libercem 

fanoušků. I jejich zásluhou jsme porazili v sobotním semifi nále domácí METEOR 5:2. V nedělním 
fi nále jsme ale nestačili na Brno Jehnice, prohráli 1:6 a přidali do bohaté klubové sbírky další me-
daili z vrcholné tuzemské soutěže. 

Do roku 2013 jsme vstoupili s novým logem, které bylo společně s novými internetovými strán-
kami dárkem k neuvěřitelným 40 letům existence našeho klubu. 

Druhý ročník turnaje národních výběrů kategorie hráčů do 13 let s názvem Nati on to Nati on, 
hrající se v maďarské Pécsi, pak znamenal dvojnásobnou účast našich hráčů. Kromě Cristi ana Savi-
na, pro nějž šlo o druhou účast, se do českého výběru dostala také Kateřina Zuzáková. Český tým 
v silné konkurenci deseti  týmů obsadil pěkné druhé místo, když podlehl až ve fi nále výběru Dánska 
2:7. V turnaji dokázal porazit také silný anglický výběr 6:3. Cenu pro nejslibnějšího hráče „Most 
promising player“ v hlasování všech trenérů získal náš hráč Cristi an Savin. 

Domácího šampionátu v Mostě se zúčastnila i čtveřice benáteckých badmintonistů, kteří doká-
zali získat jednu stříbrnou medaili zásluhou páru Jiří Provazník–Hana Milisová a jednu bronzovou 
medaili zásluhou Jana Fröhlicha ve dvouhře mužů. Během Mistrovství ČR byly vyhlášeny výsledky 
ankety badmintonista roku 2012, v níž mezi muži zvítězil Jan Fröhlich. 

Denisa Šikalová se svojí dlouholetou spoluhráčkou Magdalenou Lajdovou z ASTRY Praha se stala 
mistryní ČR ve čtyřhře na krumlovském juniorském mistrovství. I tento výsledek přispěl k tomu, 
že se Denisa dočkala zasloužené nominace na Mistrovství Evropy, které se uskutečnilo v turecké 
Ankaře. 

Na juniorském domácím mistrovství, které následovalo po návratu z tureckého tažení, obsadila 
Denisa Šikalová ve dvouhře 3. místo, stejně tak ve smíšené čtyřhře společně s Matějem Klupou 

           Extraligový tým v sezóně 2012–13: Jelínek, Provazník, Atrashchenkov, Martinec, Richtr, Milisová, Šikalová, 
Megawatisari, Okvana

  Extraligový tým v sezóně 2013–14 zleva: Okvana, Richtr, Martinec - trenér, Dziolko, Jelínek, Provazník, 
Milisová, Šikalová, Megawati
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Na tomto turnaji na sebe výrazněji upozornil ve dvouhře také tehdy ještě věkem mladší žák Cristi an 
Savin, a to 5. – 8. místem. 

Naši hráči v této sezóně vyrazili i na veteránské Mistrovství ČR do Liberce a Jiří Provazník zde 
obsadil 2. místo ve dvouhře, 1. místo ve čtyřhře s Jaroslavem Fröhlichem a 1. místo v mixu s Danie-
lou Rubášovou. Jaroslav Fröhlich kromě vítězství ve čtyřhře obsadil 3. místo ve dvouhře a Daniela 
Rubášová přidala ke zlatu v mixu ještě bronz ve čtyřhře. 

Poslední akcí sezóny byl velký mezinárodní turnaj mládeže, 47. ročník Bodensee Internati onal 
za účasti  čtyř stovek hráčů z jedenácti  zemí Evropy. Naše barvy reprezentovalo sedm hráčů, Denisa 
Šikalová, Adéla Zuzáková, Kateřina Zuzáková, Lída Kusá, Vojtěch Benedikt, Vojtěch Mišutka a Cristi an 
Savin. Z nich byl nejúspěšnější Cristi an Savin, který v kategorii chlapců U15 obsadil 3. místo ve dvou-
hře, ke kterému přidal stejné umístění ve čtyřhře společně s maďarským hráčem Balaszem Papaiem. 

 Sezóna   2014/2015     

Sezóna 2014/2015, kterou je možné nazvat „zlatou“ ale začala skromněji, deblovou bronzovou 
medailí Denisy Šikalové, vybojovanou společně s německou spoluhráčkou H. Storch v silné kon-
kurenci především dánských dvojic na srpnovém mezinárodním turnaji juniorů Yonex Langenfeld 
Cup, kterého se účastnilo 12 evropských výběrů v čele s reprezentacemi Německa, Dánska, Anglie, 
Francie. Cristi an Savin zde obsadil ve dvouhře 9. -16. místo, když podlehl pozdějšímu vítězi Russovi 
z Anglie, avšak sehrál s ním vyrovnanou parti i.

Po olympijském turnaji na nejpresti žnější akci, Mistrovství světa, měl náš klub dvojnásobné za-
stoupení. Jednak díky našemu odchovanci Janu Fröhlichovi a také nové posile extraligového týmu, 
ukrajinské hráčce Marii Uliti ně. 

„Benátecký pohár – Memoriál Petra Marti nce st.“, úvodní „áčkový“ turnaj dospělých byl pro nás 
tentokrát výsledkově skromnější, když nejlepšího výsledku dosáhl nový hráč našeho klubu, Adam 
Lau z Malajsie. 

Cristi an Savin se výrazně prosadil v dánském Broageru, na turnaji U15 za účasti  23 nejlepších 
dánských hráčů, který vyhrál, a to bez ztráty setu.  

Nováček v našem extraligovém týmu, Maria Uliti na předvedla svoji vysokou kvalitu na Mezi-
národním Mistrovství ČR v Praze, kde obsadila výborné druhé místo, když podlehla až ve fi nále 
Kanaďance Michelle Li. 

Cristi an Savin pokračoval ve výborných výkonech na říjnové Adria Youth Internati onal v chor-
vatské Poreči, kde zvítězil ve dvouhře v kategorii U15 a obsadil ve stejné kategorii 2. místo 

ve čtyřhře se Slovincem Lesniča-
rem. V březnu se výrazně prosadil 
ve Švédsku na turnaji Fyrisfj ädern 
Uppsala Junior, turnaji katego-
rie „C“ evropského juniorského 
okruhu, když zde obsadil 2. místo 
ve dvouhře a získal tak svoji první 
medaili z juniorského mezinárod-
ního turnaje. 

Denisa Šikalová se nominova-
la na Mistrovství Evropy juniorů 
v polském Lubinu, kde vybojova-
la pěkné 9.-16. místo ve smíšené 
čtyřhře společně s Lukášem Holu-
bem (Hradec Králové). 

Z tradičního slavnostního vy-
hlášení ankety Sportovec města 
Benátky nad Jizerou za rok 2014 

8:0, 5:3 nad pražským METEO-
REM, 6:2 s ASTROU Praha, USK 
Plzeň a BaC Kladno a pouze jedné 
prohře s obhájcem ti tulu, týmem 
Brno Jehnice postoupil do fi nálo-
vého víkendu, který se hrál v Pra-
ze Vinoři za hojné účasti  benátec-
kých fanoušků, kteří zde vytvořili 
v podstatě domácí atmosféru. Zde 
jsme nejprve těsně, díky lepšímu 
poměru setů porazili domácí ME-
TEOR a ve fi nále podlehli, letos  
podruhé, týmu Jehnic. Stříbrná 
medaile tak byla spravedlivým od-
razem kvalitních výkonů během 
celé extraligové sezóny. 

Dlouhodobá klubová orientace 
na indonéské hráče v této sezóně 
vyústi la v uskutečnění tréninkové-
ho pobytu několika reprezentantů 

této země v CR Project badmintonovém centru v průběhu září, na který navázal exhibiční turnaj 
pro téměř zaplněnou Městskou sportovní halu v Benátkách v prvním říjnovém týdnu. 

Na vyhlášení ankety „Sportovec roku města Benátky nad Jizerou“ se náš klub rozhodně neztra-
ti l. Jan Fröhlich obsadil 6. místo mezi jednotlivci, extraligový tým skončil na 2. místě a Petr Marti -
nec se stal trenérem roku. V okresní anketě pak Gusti ani Megawati sari získala 3. místo v hodnocení 
cizinců. 

V dubnu 2014 jsme pořádali Mistrovství ČR smíšených družstev žáků a s týmem ve složení Cris-
ti an Savin, Vojtěch Mišutka, Lukáš Štěpánek, Jakub Vrašti ak, Tereza Švábíková, Adéla Zuzáková, 
Kateřina Zuzáková, Johana Nešněrová jsme vybojovali velmi cennou stříbrnou medaili. 

Na Mistrovství ČR kategorie žáků do 15 let v Hradci Králové dosáhl nejlepších výsledků Cris-
ti an Savin, který vybojoval bronzovou medaili ve dvouhře chlapců a taktéž bronzovou medaili 
ve čtyřhře chlapců společně s Markem Kufou z Českého Těšína. 

Ke konci dubna ukončili po pěti  letech působení v našem klubu historicky první asijští  hráči, Gus-
ti ani Megawati sari a Viki Indra Okvana, kteří právě díky našemu klubu oživili českou badmintonovou 
scénu. Oba dva byli po dobu jejich benáteckého působení oporami extraligového týmu, trenéry mlá-
deže, ale hlavně vnesli do tréninku 
nové prvky a moti vaci. 

Liberecké Mistrovství ČR 
mladších žáků nám při poměrně 
početném zastoupení šesti  našich 
hráčů a hráček vyneslo zlatou me-
daili z deblu a stříbrnou medaili 
ze singlu. Obě zásluhou Kateřiny 
Zuzákové (v deblu s Lucií Krpato-
vou z Pardubic). 

Ani z mistrovského turnaje 
v kategorii U17 jsme neodjeli 
s prázdnou. Opět díky dívčímu 
deblu, který na tomto turnaji vy-
hrála Denisa Šikalová s Magdale-
nou Lajdovou (TJ Astra ZM Praha). 

  Stříbrné družstvo žáků, stojí zleva: Zuzáková K., Mišutka, Zuzáková A., 
Švábíková, Savin, klečí zleva Štěpánek, Nešněrová, Vraštiak 

  Ukrajinská reprezentantka a účastnice OH 2016 Maria Ulitina oblékala 
benátecký dres v letech 2014–16

  Od roku 2014 funguje při našem klubu Badmintonové centrum mládeže 
Středočeského kraje



5150

4:3, poté vysoko 7:0 Slavoj Po-
divín a podlehli 3:4 Pardubicím. 
V nedělním semifi nále jsme ale 
porazili 4:2 TJ Baník Most a trium-
fální cestu k zisku ti tulu zakončili 
dramati ckým vítězstvím 4:3 proti  
Pardubicím. V mládežnických ka-
tegoriích, kdy jsou výsledky velmi 
závislé na generačních výměnách 
hráčů, šlo pro náš klub o druhý 
mistrovský ti tul v této kategorii. 

Také individuální mistrovské 
turnaje pro náš klub byly úspěš-
né. Skvěle zorganizovaný šampio-
nát v Pardubicích opanoval Cristi -
an Savin, jenž se stal mistrem ČR 
ve dvouhře a společně s Terezou 
Švábíkovou (Klimkovice) i ve smí-
šené čtyřhře. Další cenný kov vybojovala ve čtyřhře dívek Kateřina Zuzáková, která obsadila 3. mís-
to  společně s Lucií Krpatovou (Pardubice). Ve dvouhře Kateřina Zuzáková obsadila 5. - 8. místo. 
Lída Kusá obsadila ve dvouhře 22. - 24. místo a ve čtyřhře 9. - 16. místo a ve čtyřhře chlapců dvojice 
Miroslav Pavlíček-Jakub Vrašti ak obsadila 9. - 16. místo.

Na medaile ještě bohatší bylo Mistrovství České republiky kategorie U13, které hosti la hala 
gymnázia v Orlové. Pro Kateřinu Zuzákovou znamenal tento turnaj velký comeback po vážném zra-
nění kotníku a na turnaji v hornickém regionu „vydolovala“ zlatý hatt rick, když zvítězila jak v singlu, 
tak v deblu (s Lucií Krpatovou z Pardubic) i mixu (s Tomášem Švejdou z Českého Krumlova) a zaslou-

jsme také nevyšli naprázdno. 
Mezi jednotlivci obsadila 3. mís-
to Denisa Šikalová, která navíc 
zvítězila v hlasování diváků o nej-
oblíbenějšího sportovce města. 
V kategorii do 18 let převzal cenu 
Cristi an Savin.  

Extraligový tým v této sezóně 
tvořili ti to hráči a hráčky: Adrian 
Dziolko, Petr Jelínek, Josef Richtr, 
Lukáš Zevl, Jiří Provazník, Adam 
Lau, Alfred Lau, Maria Uliti na, De-
nisa Šikalová a Pavlína Krpatová.

V základní části  jsme se 
po úvodní remíze na METEORU, 
výhrách nad BaC Kladno 5:3, USK 
Plzeň, Dobruškou, ASTROU Pra-
ha vždy v poměru 7:1, SKB Český 

Krumlov 6:2 a jediné prohře s týmem Brna postoupili přímo z 2. místa do play-off . Semifi nálovým 
soupeřem našeho týmu byl pražský METEOR. Dramati cké utkání skončilo remízou 4:4, ale díky lep-
šímu poměru setů (9:8) jsme postoupili do fi nále. V nedělním fi nále s týmem Sokolem Brno Jehni-
ce šlo pro nás i našeho soupeře o souboj o šestý ti tul v klubové historii. Boj to byl velký, ale nakonec 
s dobrým koncem pro náš tým. Po výsledku 5:3 tu byl vytoužený ti tul. Tím, kdo jej vybojoval, byli 
samozřejmě hráči, ale velké poděkování patřilo i „červené lavině“ benáteckých fanoušků, která již 
několikátý rok po sobě zaplavila tělocvičnu ve Vinoři, kde se už tradičně fi nálový víkend odehrával. 
Takovou podporu nemá žádný tým v extralize a kousek mistrovského zlata jim poprávu patří. 

Vítězstvím v extralize si náš tým zajisti l právo účasti  na Mistrovství Evropy klubů, které se konalo 
v červnu ve francouzském Tours. Zde jsme došli po vítězstvích 3:2 nad belgickým mistrem BC Zwijn-
drecht a norským BK Kristi ansand a porážce 1:4 od BC Miláno až do čtvrtf inále, kde bylo nad naše 
síly francouzské družstvo BC Chambly. Konečné 5. - 8. místo mezi evropskou klubovou elitou však 
bylo více než důstojným zakonče-
ním velmi úspěšné sezóny. 

Zlatá medaile z extraligy smí-
šených družstev však nebyla je-
diným týmovým zlatem v této 
sezóně!! Týden před fi nálovým 
extraligovým víkendem se v Hus-
topečích konalo Mistrovství ČR 
družstev žáků za účasti  osmi nej-
lepších týmů ČR. Náš klub zde re-
prezentovalo družstvo ve složení: 
Cristi an Savin, Vojtěch Mišutka, 
Lukáš Štěpánek, Jakub Vrašti ak, 
Tereza Švábíková, Johana Neš-
něrová, Lída Kusá, Romana Vata-
shchuk a „maskot“ Kateřina Zuzá-
ková, která se v té době bohužel 
zotavovala ze zranění kotníku 
a nemohla nastoupit na fi nálové 
kurty. Ve skupině A jsme v sobotu 
nejprve porazili TJ Orlovou Lutyni 

  Lukáš Zevl přišel do Benátek nad Jizerou z Hořovic v roce  2014

  Benátecké družstvo obsadilo na Mistrovství Evropy klubů ve francouzském 
Tours 5.-8. místo. Stojí zleva: Adrian Dziolko, Josef Richtr, Cristian Savin, 
Lukáš Zevl, Petr Jelínek, Petr Martinec - trenér. Klečí zleva:Denisa Šikalo-
vá, Kateřina Zuzáková, Pavlína Krpatová.

  Mistři ČR 2015, stojí zleva: Zevl, Richtr, Dziolko, Jelínek, Martinec - trenér; klečí zleva: Savin, Ulitina, 
Šikalová, Krpatová 

  Družstvo žáků, mistři ČR 2015, stojí zleva:Fröhlich - trenér, Savin, Mišutka, 
Štěpánek, Martinec - trenér, klečí zleva Vataschuk, Kusá, Zuzáková K., 
Nešněrová, Vraštiak, Švábíková 
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a Petra Pilařová (Ústí  n/L), která 
v Benátkách zvítězila již potřetí !!! 
Ve smíšené čtyřhře se z prven-
ství radoval pár Jaromír Janáček 
(Č. Krumlov) - Kateřina Tomalová 
(Klimkovice), který ve fi nále pora-
zil Ivo Stoklase (METEOR Praha), 
hrajícího s naší domácí Denisou 
Šikalovou. 

Základní část extraligové se-
zóny pro nás začala jasným vítěz-
stvím na kurtech METEORU Praha 
7:1 a domácí výhrou nad BaC Klad-
no 6:2. V prosincových domácích 
zápasech jsme nejprve porazili 8:0 
ASTRU Praha a v repríze poslední-
ho ligového fi nále podlehli v pro-
dloužení týmu  FSpS MU Brno  4:5. V předvánočním kole nás čekal nejprve zápas v Českém Krumlově, 
který by asi bylo možné označit jako jeden z nejsmolnějších v celé historii působení našeho týmu 
v extralize. Jednak jsme nedokázali zvítězit ani v jednom ze tří třísetových zápasů, které jsme měli vel-
mi dobře rozehrány, a vrcholem všeho pak bylo velice vážné zranění Lukáše Zevla, který při mečbolu 
ve druhém setu za stavu 25:24 chtěl zakončit smečí útok a přivodil si velmi těžké zranění achilovky. 
Naštěstí  to psychiku týmu neoslabilo, spíše naopak a hned druhý den jsme zvítězili nad USK Plzeň 6:2 
a stejným poměrem zápasů jsme se v posledním zápase základní části  vypořádali se Sokolem Dobruš-
ka. Již zmíněná porážka v Českém Krumlově nás ale stála přímý postup do play-off  a ve čtvrtf inále nás 
čekalo středočeské derby s týmem BaC Kladno. I díky výbornému povzbuzování početných fanoušků 

ženě tak potvrdila své dominantní 
postavení v této věkové kategorii. 
Lída Kusá pak její výkon doplnila 
výborným třetí m místem v deb-
lu děvčat, který hrála společně, 
stejně jako po celou sezónu, s Ka-
teřinou Valentovou z Pardubic. 
V mixu obsadila Lída s pardubic-
kým Petrem Janouškem 5. – 8. 
místo a v singlu 23. – 28. místo.

Poprvé byl badminton v pro-
gramu letní olympiády dětí  a mlá-
deže, jejíž VII. ročník se konal 
v Plzni. Všechny tři zlaté medaile 
zde získal Cristi an Savin a zavr-
šil zde tak svoji velmi úspěšnou 
sezónu. Ve smíšené čtyřhře byla 
jeho parťačkou Kateřina Zuzáková 
a ve čtyřhře Vojta Mišutka. Díky 
tomu se Cristi an stal jedním z nej-
úspěšnějších sportovců těchto her. 

Kateřina Zuzáková jej doplnila výbornou bronzovou medailí z dvouhry. Díky tomu naši badmintonisté 
velkou měrou pomohli Středočeskému kraji k zisku prvního místa v hodnocení krajů a Cristi an Savin 
si navíc za své výkony vysloužil čest nést vlajku Středočeského kraje při závěrečném ceremoniálu.

 Sezóna   2015/2016     

Pokud jsme minulou sezónu nazvali jako „zlatou“, tak tato by mohla být nazvána jako „olympij-
ská“. Poprvé se toti ž některý z hráčů našeho aktuálního extraligového kádru probojoval na v téže 
sezóně konané olympijské hry, které se uskutečnily v létě 2016 v brazilském Riu de Janeiru. A bylo 
to zastoupení rovnou dvojnásobné, neboť členem svého olympijského týmu byl jak polský hráč 
Adrian Dziolko, tak Ukrajinka Maria Uliti na. Byť se jednalo „pouze“ o zastoupení díky zahraničním 
posilám našeho klubu, šlo o obrovský úspěch, svědčící o vynikající kvalitě našeho týmu. Poté co 
v minulosti , konkrétně v letech 2007 – 2010, hrál za naše družstvo Tomasz Mendrek, který repre-
zentoval Československo při prvním olympijském turnaji v historii, v roce 1992 v Barceloně, jde 
o další stupínek k tomu, aby snad jednou byl účastníkem olympiády odchovanec našeho klubu. 

Tuto sezónu jsme ofi ciálně zahájili malou novinkou, a to setkáním vedení klubu a některých 
hráčů se zástupci sponzorů, města a novináři, které se uskutečnilo v restauraci Golf Resort bená-
teckého golfového klubu. Extraligový tým pro sezónu 2015/2016 přes léto posílil pouze slovenský 
reprezentant Jarolím Vícen a kromě něho byly v této sezóně jeho členy: Adrian Dziolko, Lukáš Zevl, 
Josef Richtr, Petr Jelínek, Cristi an Savin, Maria Uliti na, Pavlína Krpatová a Denisa Šikalová. Trené-
rem a vedoucím týmu byl Petr Marti nec.

V prvním zářijovém týdnu pak následoval ostrý start do sezóny, jubilejní 20. ročník Benáteckého 
poháru - Memoriálu Petra Marti nce st. Do Benátek nad Jizerou se sjelo devět desítek badminto-
nistů jak z České republiky, tak ze Slovenska a samozřejmě nechyběla česká badmintonová špička, 
tak jako každý rok. Vítězem dvouhry mužů se stal Adam Mendrek (FSpS MU Brno), který v dra-
mati ckém fi nále, které trvalo zhruba hodinu, porazil ve třech setech benáteckého hráče Lukáše 
Zevla ve třetí m setu 22:20. Ve dvouhře žen se vítězkou stala Kateřina Tomalová (Klimkovice), která 
ve fi nále zdolala Magdalénu Lajdovou z ASTRY Praha. Čtyřhra mužů se stala kořistí  dvojice Ivo 
Stoklas (METEOR Praha) - Ondřej Král (Židlochovice), která ve fi nále přehrála juniorskou dvojici 
Matěj Hubáček (METEOR Praha) - Ondřej Král (Most). Ve čtyřhře žen zvítězila dvojice Lucie Pilařová 

  Jarolím Vícen od roku 2015 člen extraligového týmu

  Extraligový tým sezóny 2015–16, zleva: Jelínek, Richtr, Dziolko, Šikalová, Savin, Krpatová, Martinec - trenér,
Ulitina, Vícen 

  Cristian Savin získal na olympiádě dětí a mládeže 2015 v Plzni tři zlaté 
medaile a byl jedním z nejúspěšnějších účastníků her.
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vou (ASTRA Praha) a k tomuto ti tulu přidala ještě bronzovou medaili ze smíšené čtyřhry, kde starto-
vala s Ondřejem Klimešem (Slovan Vesec). Třetí  medaili přidal Cristi an Savin, který získal bronzovou 
medaili ve dvouhře juniorů. Ani z Mistrovství České republiky U17 jsme nevyšli naprázdno, a to 
díky stříbru Cristi ana Savina z dvouhry a bronzové medaili sester Zuzákových ze čtyřhry. 

Kromě českého ti tulu se ve sbírce objevil i ti tul mistra Slovenské republiky, a to díky Jarolímovi 
Vícenovi. Účast na tomto turnaji mu umožňuje jeho dvojí občanství a šampionátem v Trenčíně 
tento náš hráč prošel bez ztráty setu.

Výborné výsledky našeho klubu nezůstaly samozřejmě bez povšimnutí  a na březnovém slav-
nostním večeru, kde byli vyhlašováni nejlepší sportovci Benátek za rok 2015, bylo o našem klubu 
skutečně hodně slyšet. Extraligový tým zvítězil mezi kolekti vy, Petr Marti nec se stal trenérem roku 
v kategorii trenér dospělých a Denisa Šikalová obsadila třetí  místo mezi jednotlivci. 

 Sezóna   2016/2017     

I tato sezóna byla zahájena ofi ciálně předsezónním setkáním se sponzory klubu a novináři, a to 
poslední srpnový den v restauraci Bílý páv v Benátkách. Prezident benáteckého klubu Petr Mar-
ti nec představil cíle pro tuto sezónu, extraligový kádr na novou sezónu a především jeho nové 
posily, kterými byli Ruska Elizaveta Tarasova, Angličanka Nicola Cerfontyne, Běloruska Katsiaryna  
Zablotskaya a Indonésan Azmy Qoimuramadhoni.

Bezprostředně poté následoval 21. ročník Benáteckého poháru - Memoriálu Petra Marti nce 
st. V konkurenci české badmintonové špičky se benáteckým hráčů dařilo a na startu nové sezóny 
prokázali, že jsou po letní sezóně velmi dobře připraveni. Ve dvouhře mužů se z prvenství radoval 
teprve šestnácti letý benátecký hráč Cristi an Savin, jenž v semifi nále přehrál týmového spoluhráče 
Lukáše Zevla 2:1 na sety a ve fi nále dalšího benáteckého hráče Jarolíma Vícena taktéž 2:1 na sety. 
Ve dvouhře žen obsadila skvělé 5. - 8. místo teprve čtrnácti letá benátecká hráčka Kateřina Zuzáko-
vá. Ve čtyřhře žen obsadila 2. místo dvojice Denisa Šikalová - Magdalena Lajdová (ASTRA Praha). 

jsme zvítězili 6:1 a i v této sezóně 
jsme se mohli těšit na fi nálový ví-
kend ve Vinoři. V něm jsme v so-
botním semifi nále oplati li porážku 
Brnu a po vítězství 5:2 jsme se po-
sunuli do fi nále proti  domácímu 
METEORU. Ten byl bohužel nad 
naše síly a porážka 2:5 znamenala 
konečné 2. místo. 

Extraligový tým se na základě 
tohoto umístění po nepochopi-
telném odmítnutí  účasti  ze strany 
českého mistra, týmu METEORU, 
účastnil jako reprezentant Česka 
Mistrovství Evropy klubů, kde se 
umísti l na 9. – 13. místě po pro-
hrách s islandským týmem TBR 
a později stříbrným francouzským 
týmem Chambly Oise.  

I v této sezóně se naši hráči účastnili řady mezinárodních turnajů. Cristi an Savin tak nasbíral 
nejen řadu zkušeností , ale i bodů do juniorského světového i evropského žebříčku díky 3. místu 
na Mezinárodním mistrovství Litvy, 2. místo na Denmark Junior Open v kategorii U17 a 3. místu 
na turnaji Junior Internati onal Series Li-Ning Israel v Tel Avivu. Adrian Dziolko vybojoval 3. místo 
na Mezinárodním mistrovství ČR, Lukáš Zevl obsadil 2. místo ve dvouhře a 3. ve čtyřhře na Hatzor 
Internati onal v Izraeli, Kateřina Zuzáková společně s pardubickou Lucií Krpatovou vyhrála čtyřhru 
na turnaji Slovak Youth kategorie U15 a Denisa Šikalová společně s Magdalenou Lajdovou (ASTRA 
Praha) obsadila třetí  místo ve čtyřhře juniorek na Czech Junior v Orlové. Kromě „běžných“ meziná-
rodních turnajů se naši hráči účastnili také vrcholných mezinárodních akcí. Denisa Šikalová a Jan 
Fröhlich byli členy reprezentačního týmu České republiky na Mistrovství Evropy družstev v ruské 
Kazani. Kateřina Zuzáková pak Mistrovství Evropy kategorie U15, které se hrálo souběžně ve stej-
ném městě. Denisa Šikalová v této sezóně absolvovala své první Mistrovství Evropy dospělých, a to 
ve francouzském městě La Roche Sur Yon, kde hrála čtyřhru s Magdalenou Lajdovou. 

Také individuální české šampionáty nám v této sezóně vynesly několik cenných kovů. Na tom 
nejpresti žnějším, „dospělém“ Mistrovství ČR, které pro tuto sezónu hosti la Karviná, získal Jan Fröh-
lich bronzovou medaili ve dvouhře. Jarolím Vícen skončil na 5. - 8. místě a oprávněné medailové 
naděje Denisy Šikalové v páro-
vých disciplínách bohužel zastavi-
lo zranění kotníku v týdnu těsně 
před mistrostvím. V kategorii U15 
si v Liberci výborně počínala Ka-
teřina Zuzáková, která nezakusila 
hořkost porážky a získala tři zlaté 
medaile. Vedle dvouhry zvítězi-
la ve čtyřhře s Lucií Krpatovou 
(Pardubice) a ve smíšené čtyřhře 
spolu s Tomášem Švejdou (Český 
Krumlov). V Mostě, na Mistrovství 
ČR kategorie U19, se ve čtyřhře 
juniorek stala vítězkou Denisa Ši-
kalová, a to spolu se svou tradiční 
spoluhráčkou Magdalenou Lajdo-

  Extraligový tým sezóny 2016–17, zleva: Vícen, Subhankar, Zuzáková K., Zevl, Šikalová, Savin, Tarasova, Lapáček, 
Cerfontyne, Jelínek, Qowimuramadhoni, Martinec - trenér 

  Petr Jelínek, stálice extraligového týmu, startoval v benáteckém dresu  
v letech 2006–2017 a odehrál 163 extraligových zápasů

  Benátecké družstvo obsadilo na Mistrovství Evropy klubů ve francouzském 
Tours 9.-13. místo. Zleva Adrian Dziolko, Petr Martinec - trenér, Kateřina 
Zuzáková, Denisa Šikalová, Cristian Savin a Josef Richtr.



5756

Cíle našich hráčů jsou vysoké, což je ale podmíněno co nejčastější a co nejkvalitnější mezinárodní 
konfrontací. V této sezóně se na mezinárodní scéně začal velmi výrazně prosazovat Cristi an Savin. Nej-
prve obsadil třetí  místo ve dvouhře v litevské Klaipedě na turnaji kategorie Junior Internati onal Series. 
Stejné umístění na tomto turnaji vybojovaly ve čtyřhře dívek Katsiaryana Zablotskaya s Kateřinou Zuzá-
kovou, když ve čtyřhře dokázaly porazit dvě nejlepší ruské dvojice a skončily až v semifi nále na raketách 
estonské dvojice, pozdějších vítězek turnaje.

Třetí  místo Cristi an zopakoval i na velmi silně obsazeném turnaji Belgian Junior Internati onal 
v belgickém Herstalu a poté zaznamenal fi nálovou účast a konečné druhé místo na Valmar Junior 
Open v chorvatském Dubrovniku. Tato série jej vynesla na 15. místo světového juniorského žebříč-
ku, což byl vynikající úspěch. 

Poslední mezinárodní turnaj v roce 2016 odehrál Cristi an v kazašském městě Shymkent, kde se 
konal turnaj Apacs Kazakhstan Junior Internati onal Series a kde obsadil druhé místo. 

Také Lukáš Zevl získal v této sezóně několik mezinárodních úspěchů. Především se stal vítězem 
turnaje Hatzor Internati onal v Izraeli. Po loňském druhém místě na tomto turnaji se tak Lukáš 
dočkal svého premiérového vítězství na turnaji evropského okruhu. Toto turnajové vítězství ještě 
doplnil 3. místem z turnaje Hellas Internati onal v řeckém městě Sidirokastro. 

Náš nový asijský hráč s takřka nevyslovitelným příjmením Azmy Qowimuramadhoni se prosadil 
na Slovensku na Slovak Junior Internati onal Series, kde skončil na druhém místě. Katsiaryana Zablotskaya 
s Kateřinou Zuzákovou si zopakovaly úspěch z Lotyšska a odvezly si z Trenčína bronzové medaile. Cristi an 
Savin zde obsadil 5. – 8. místo. 

Premiérového vítězství se Cristi an Savin dočkal na Swedish Junior v Uppsale a svoji výbornou for-
mu potvrdil týden na to i na opačném konci Evropy, když dokázal zvítězit na Cyprus Junior v Nicosii.

I druhá mise v této sezóně do chorvatského Dubrovniku, kde se konal turnaj evropského juniorského 
okruhu a první kvalifi kační turnaj na Youth Olympic Games 2018 byla úspěšná. Na tomto kvalitně ob-
sazeném turnaji obsadil druhé místo ve dvouhře Azmy Qowimuramadhoni a třetí  místo Cristi an Savin. 

Nepříjemným okamžikem turnaje 
bylo zranění kotníku Denisy Šika-
lové ve fi nále čtyřhry žen, které ji, 
jak se později ukázalo, připravilo 
takřka o celou sezónu.

Podzim roku 2016 byl rovněž 
ve znamení startu dalšího extra-
ligového ročníku. Posilou „na po-
slední chvíli se stal třiadvaceti letý 
indický reprezentant Dey Sub-
hankar, kterému v té době patřilo 
115. místo na světovém žebříč-
ku ve dvouhře mužů a který tak 
na pozici jedničky týmu nahradil 
polského olympionika Adriana 
Dziolka, kterého bohužel čekala 
operace zad a související dlouhá 
rekonvalescence. Kromě Deye 

Subhankara byli členy extraligového týmu pro sezónu 2016/2017 ti to hráči a hráčky Jarolím Vícen, 
Azmy Qowimuramadhoni, Cristi an Savin, Lukáš Zevl, Petr Jelínek, Vojtěch Lapáček, Nicola Cerfo-
ntyne, Elizaveta Tarasova, Kateřina Zuzáková a po zranění na závěr sezóny opět i Denisa Šikalová.

V dalším zápase jsme v domácím prostředí CR Project badmintonového centra narazili na tým 
USK Plzeň, který jsme porazili v poměru 8:0.

Ve třetí m kole nás čekala cesta do Brna a zápas proti  týmu Fakulty sportovních studií Masaryko-
vy univerzity. Ten se nám bohužel nevydařil a výsledkem byla porážka 3:5. Hned poté jsme se hlad-
ce vypořádali s ASTROU Praha výsledkem 8:0 a potvrdili tak postavení na druhém místě tabulky. 

Vstup do roku 2017 se nám vydařil a v přímém souboji prvního a druhého týmu tabulky jsme 
porazili METEOR Praha Radotí n v nastavení 5:4 po více než čtyřhodinové dramati cké bitvě, kte-
rou sledovalo šest desítek fantasti ckých benáteckých diváků. Na další utkání téhož kola se tým 
přesunul do Dobrušky, kde naopak takřka bez diváků resp. domácích diváků porazil domácí Sokol 
jednoznačně 6:2. 

Na konci února bylo na programu poslední kolo extraligy, což znamenalo zápas v hale SKB Český 
Krumlov a duel o druhé přímé postupové místo do dubnového semifi nále play-off . Díky výborným 
výkonům a neméně výborné podpoře zhruba dvacítky benáteckých fanoušků, kteří vyrazili přes 
půl republiky svůj tým podpořit, skončil tento zápas vítězstvím našeho týmu 5:3. 

První polovina dubna, to je již tradiční termín fi nálového víkendu badmintonové extraligy. Místo 
je již několik let také tradiční, a to sportovní hala základní školy ve Vinoři. V sobotním semifi nálovém 
utkání jsme chtěli oplati t brněnskému týmu podzimní porážku. To se ale nepodařilo a po porážce 2:5 
na nás zbyl zápas „pouze“ o bronzovou medaili. Tento zápas skončil rovněž výsledkem 5:2, ale ten-
tokrát v náš prospěch a mohli jsme tak slavit zisk bronzových medailí. Kromě další medaile v již tak 
bohaté sbírce extraligových medailí musíme zmínit jeden důležitý faktor, a tí m jsou benátečtí  fanouš-
ci. Jde o něco, co je v badmintonové extralize (bohužel) naprosto ojedinělé a co velkou měrou přispí-
vá k výsledkům našeho týmu. Jejich podpora týmu, která se nejprve objevila na fi nálovém víkendu 
v roce 2012, se postupně transformovala ve fandění a perfektní atmosféru na každém z domácích 
extraligových utkání a také i výjezdy s týmem na některá utkání na palubovkách soupeřů. 

Finálovým víkendem ale sezóna pro extraligový tým nekončila a jejím prodloužením byla účast 
na Mistrovství Evropy klubů v Miláně. Zde jsme si po vítězství nad lotyšským týmem BK Valmiera 5:0, 
porážce od španělského mistra, týmu Recreati vo les La Orden 0:5 a výhře nad lucemburským týmem 
BC Jonglënster 3:2 zajisti li postup mezi osm nejlepších týmů starého konti nentu. Zde nás ve čtvrtf inále 
čekal francouzský mistr Chambly Oise a výsledkem byla porážka 0:3. Dělené 5. místo je však pro náš 
mladý tým velkým úspěchem.

  Benátecké družstvo obsadilo na Mistrovství Evropy klubů v italském Milánu 5.-8. místo. Zleva Cristian Savin, 
Petr Jelínek, Kateřina Zuzáková, Elizaveta Tarasova, Petr Martinec - trenér.

  Adrian Dziolko polský reprezentant a účastník OH 2016
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 Sezóna   2017/2018     

Sezóna se značkou „45“, tedy číslovkou délky existence našeho klubu, začala pro naše hráče 
zahraničními turnaji. V rumunském Aradu, kde se konal turnaj evropského juniorského okruhu Ro-
manian Junior obsadil Cristi an Savin, který byl v turnaji jako druhý nasazený, konečné 5. - 8. místo.

V témže prvním zářijovém víkendu, startovala Kateřina Zuzáková v polských Glubčicích na tur-
naji Polish Open kategorie U17 a do sezóny zde vstoupila dvojnásobným turnajovým vítězstvím, 
jednak ve dvouhře a také ve čtyřhře společně s pardubickou Lucií Krpatovou.

Na již 22. ročník turnaje GP „A“ Benátecký pohár - Memorial Petra Marti nce st., který jako již tradič-
ně otevírá domácí badmintonovou scénu, se stejně jako v letech minulých do Benátek nad Jizerou sjela 
takřka celá česká badmintonová špička včetně domácích hráčů, aby bojovala nejen o body do českého 
žebříčku, ale v rámci českých turnajů i o velmi zajímavou fi nanční dotaci v hodnotě 30 000 Kč. Je třeba 
říci, že i tento ročník byl pro naše barvy úspěšný. Ve dvouhře mužů zůstalo vítězství doma, neboť je-
jím vítězem se stal Jarolím Vícen, který do turnaje vstupoval jako druhý nasazený a po druhém místu 
z minulého ročníku se na našem „domácím“ turnaji dočkal prvenství. Druhý zástupce našeho klubu, In-
donésan Enggar Paksi Wijaya obsadil 5. - 8. místo, když prohrál ve čtvrtf inále především díky únavě, kte-
rá se dostavila po náročném cestování z Asie. Oba společně pak vyhráli čtyřhru mužů. Ve dvouhře žen 
se vítězkou stala českokrumlovská Sabina Milová, která obhájila loňské prvenství. Benátecká badmin-
tonistka Kateřina Zuzáková ve svých 15 letech obsadila velmi pěkné třetí  místo a jak se později v sezóně 
ukázalo, byla to určitá předzvěst jejího překvapivého, ale naprosto zaslouženého bronzu z Mistrovství 
České republiky dospělých. Její sestra Adéla obsadila ve dvouhře 9. - 16. místo. Ve čtyřhře mužů se z tur-
najového prvenství radovala benátecká dvojice Jarolím Vícen - Enggar Paksi Wijaya. Ve čtyřhře žen se 
ve fi nále utkaly dvě benátecké hráčky, avšak na opačné straně kurtu. Z prvenství se radovala zkušenější 
dvojice Denisa Šikalová - Magdalena Lajdová (Benátky nad Jizerou - ASTRA Praha), které porazily dvojici 
Kateřina Zuzáková - Lucie Krpatová (Benátky nad Jizerou - Pardubice). Ve smíšené čtyřhře zvítězil čes-
kokrumlovský pár Jaromír Janáček - Hana Milisová, který ve fi nále porazil pár Denisa Šikalová - Michal 
Hubáček (Benátky nad Jizerou - METEOR Praha). 

Výčet úspěchů dosažených 
na chorvatských kurtech by nebyl 
kompletní bez zmínky o bronzu Ka-
teřiny Zuzákové ze čtyřhry (společně 
s pardubickou Lucií Krpatovou) z tur-
naje Adria Internati onal kategorie 
U17 v Opati ji. 

Mezinárodní zkušenosti  je však 
nutné získávat již v mnohem mlad-
ším věku, než je věk juniorský. Proto 
do zahraničí vyrážejí i naši žáci a také 
oni přivážejí medaile. Například 
z polského Imielenu tak přivezli dvě 
první místa a jedno druhé místo díky 
singlovým úspěchům Jakuba Mülle-
ra, Franti ška Ložka a Václava Simona 
a jedno druhé místo zásluhou deblu 
Franti šek Ložek - Václav Simon.

Úspěšný pro nás byl také jubilejní 50. ročník velkého mládežnického turnaje Bodensee Jugen-
turnier v německém Friedrichshafenu, kde Václav Simon zcela jednoznačně ovládl dvouhru chlap-
ců kategorie U11, když neztrati l v turnaji ani jeden set a zařadil se mezi benátecké hráče, kteří 
dokázali tento presti žní turnaj vyhrát (Denisa Šikalová 1x kategorie U11, Kateřina Zuzáková  1x ka-
tegorie U13, Cristi an Savin 1x kategorie U11 a 1x kategorie U13). 

Mistrovství republiky mládežnických družstev pro nás v této sezóně příliš úspěšné nebyla. Juni-
orské družstvo skončilo desáté a žákovské družstvo šesté.

Individuální republikové šampionáty pak byly pro náš klub nepoměrně úspěšnější. V Mostě, 
kde se konalo Mistrovství ČR kategorie U17, se Cristi an Savin stal dvojnásobným mistrem ČR, když 
naprosto s přehledem bez ztráty setu ovládl dvouhru chlapců a taktéž smíšenou čtyřhru společ-
ně s Terezou Švábíkovou (Klimkovice). Kateřina Zuzáková obsadila skvělé třetí  místo ve dvouhře, 
ke kterému přidala ještě druhé místo ve smíšené čtyřhře, kde startovala společně s Tomášem 
Švejdou (Český Krumlov). 

V Ostravě na Mistrovství ČR juniorů získal Cristi an Savin bronzovou medaili ve dvouhře a dru-
hou bronzovou medaili získala Kateřina Zuzáková společně s Tomášem Švejdou (Český Krumlov) 
ve smíšené čtyřhře. 

Kateřina Zuzáková v této sezóně zcela ovládla Mistrovství ČR kategorie U15, kde se stala nej-
úspěšnější hráčkou turnaje, když naprosto přesvědčivě bez ztráty setu zvítězila ve dvouhře, 
ve čtyřhře společně s Lucií Krpatovou (Pardubice) a ve smíšené čtyřhře s Tomášem Švejdou (Český 
Krumlov) a získala tak tři zlaté medaile. Lída Kusá si z Heřmanova Městce odvezla bronzovou me-
daili ze čtyřhry, a to se svou spoluhráčkou Kateřinou Valentovou (Pardubice). 

Hosti telským městem Mistrovství ČR dospělých byl Liberec a zde obsadil třetí  místo ve dvouhře 
Jan Fröhlich a také Denisa Šikalová s brněnským Vojtěchem Šelongem ve smíšené čtyřhře. 

Specialitou této sezóny byla červnová VIII. letní olympiáda dětí  a mládeže v Brně. V reprezentaci 
Středočeského kraje byla i benátecká badmintonistka Kateřina Zuzáková, která si z jihomoravské 
metropole odvezla tři bronzové medaile. Za dvouhru, za čtyřhru společně s Adélou Brejchovou 
a za mix společně s Michalem Morávkem. Trenérem středočeské badmintonové výpravy, která 
získala celkem pět bronzových medailí,  byl Jaroslav Fröhlich. V původní nominaci byla i druhá 
benátecká hráčka Lída Kusá, která se však těsně před začátkem soutěží zranila.

V anketě Sportovec roku 2016 města Benátky nad Jizerou obsadil extraligový tým první místo, 
Petr Marti nec byl oceněn jako nejlepší trenér dospělých, když obhájil své prvenství z předchozího 
roku a Kateřina Zuzáková byla vyhlášena objevem roku do 18 let.

 Mladší žák Václav Simon

  Extraligový tým v sezóně 2017–18, zleva: Zevl, Martinec - trenér, Adámková, Lapáček, Šikalová, Savin, Zuzáková K., 
Fladberg, Tarasova, Lind, Fröhlich, Vícen
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V sobotním semifinále jsme se střetli s pražským METEOREM a byl to velmi vyrovnaný 
zápas, ve kterém jsme jednak nedotáhli k vítězství první čtyřhru mužů, která by nám zaručila 
čtvrtý bod a nastavení a poté nás soupeř jednoznačně přehrál ve dvouhrách. Výsledkem byla 
porážka v poměru 3:5, po které nás čekal nedělní dopolední zápas o bronz s družstvem Klim-
kovic. Byť bylo velmi obtížné se po semifinálové prohře koncentrovat na tento zápas, zvládli to 
naši hráči excelentně a díky jasné výhře 6:0 mohli bezprostředně po zápase převzít bronzové 
medaile, stvrzující, že náš tým patří do absolutní české špičky. 

Zmíněnou bronzovou medaili vybojoval tým ve složení: Christi an Lind Thomsen, Cristi an Savin, 
Jan Fröhlich, Rasmus Fladberg, Anatoliy Yartsev, Jarolím Vícen, Lukáš Zevl, Vojtěch Lapáček, Denisa 
Šikalová, Kateřina Zuzáková,  Elizaveta Tarasova a Jana Adámková.

I v této sezóně byli dalším „členem“ týmu benátečtí  fanoušci, kteří kromě podpory při domá-
cích zápasech absolvovali v této sezóně také výjezdy na zápasy v halách soupeřů (Brno, Dobruška, 
Krumlov) a o fi nálovém víkendu připravili našim hráčům úžasnou atmosféru. 

Mezinárodní turnaje byly pro letošek hlavním cílem především pro Cristi ana Savina, který 
na těch juniorských bojoval o účast na srpnové Olympiádě mládeže, jejímž dějištěm bude Buenos 
Aires, a na těch dospělých o své první body do tohoto světového žebříčku. 

Po již zmíněném úvodním turnaji sezóny v Rumunsku čekal na naše hráče ukrajinský Charkov 
a turnaj FZ Kharkiv Internati onal Challenge. Na něm dokázali Cristi an Savin i Katsiaryna Zablotskaya 
projít náročnou kvalifi kací a zajisti t si účast v hlavní soutěži mezi 32 nejlepšími a získat tak velmi 
pěknou porci bodů. 

Z Charkova se Cristi an přesunul asi 200 km jižně do Dněpropetrovska na další díl evropského 
juniorského okruhu, Ukraine Junior. Zde se mu dařilo a obsadil druhé místo, když ve fi nále podlehl 
domácímu hráči Danylo Bosniukovi 1:2 na sety.

Kateřina Zuzáková v přípravě na Mistrovství světa juniorů startovala ve slovenském Trenčíně 
na Slovak Youth U17 a obsadila zde ve smíšené čtyřhře s Tomášem Švejdou třetí  místo, v ostatních 
disciplínách byla nucena ze zdravotních důvodů z dobře rozehraného turnaje odstoupit.

Vrcholem juniorské části  sezóny bylo Mistrovství světa juniorů, které se hrálo v indonéské Yo-
gyakartě a zúčastnili se jej hned dva benátečtí  hráči Cristi an Savin a Kateřina Zuzáková. Zatí mco 
Kateřina Zuzáková startovala v barvách ČR i v týmové soutěži, Cristi an Savin se zúčastnil jen turnaje 
jednotlivců v barvách své rodné Moldávie.

Kateřina Zuzáková v individuální soutěži obsadila ve dvouhře 65. - 128. místo, ve čtyřhře s Lucií 
Krpatovou 65. - 128. místo a ve smíšené čtyřhře s Tomášem Švejdou 33. - 64. místo. Cristi an Savin 
obsadil ve dvouhře 17. - 32. místo.

Pro oba mladé benátecké 
badmintonisty, kteří se připra-
vují v našem klubu a jsou členy 
Badmintonového centra mládeže 
Středočeského kraje, bylo účin-
kování na nejpresti žnější světové 
soutěži velkým zážitkem. Jejich 
výsledky s ohledem na jejich věk 
dávají naději, že v budoucnu mo-
hou dosahovat výborných výsled-
ků jak na evropské, tak světové 
scéně.

Pro Cristi ana pak mezinárodní 
sezóna pokračovala ve slovinské 
Mirně na dalším díle evropské ju-
niorské tour TEM Slovenia Junior 
Internati onal, ze které si odvezl 
své třetí  turnajové vítězství a tak-

Již pomalu tradiční předsezón-
ní ti skovka se tentokrát konala 
v prostředí našeho CR Project 
Badmintonového centra a byla 
především ve znamení návratu 
jedné z velkých postav našeho 
klubu Jana Fröhlicha do kádru ex-
traligového týmu.  

V úvodním říjnovém kole 
extraligy jsme porazili nováč-
ka soutěže TJ Sokol Klimkovi-
ce vysoko v poměru 7:1, a to 
i přesto, že v sestavě chyběli 
junioři Cristian Savin a Kateřina 
Zuzáková, kteří v té době starto-
vali na Mistrovství světa juniorů 
v Indonésii, a také zraněný Jan 
Fröhlich. Premiéru v benátec-
kém dresu si odbyli Dán Christi-

an Lind Thomsen, ruský hráč Anatoliy Yartsev a česká juniorka Jana Adámková. 
Druhý den čekal náš tým o poznání těžší soupeř a byl tentokrát nad naše síly. Ve šlágru kola 

jsme toti ž na palubovce týmu FSpS MU Brno podlehli 3:5 a po dvou kolech nám patřilo třetí  místo 
v extraligové tabulce za vedoucím duem METEOR Praha Radotí n a FSpS MU Brno.

Další kolo bylo co do cestování opačné a nejprve jsme v naprosto komorní atmosféře dobruš-
ské haly jasně přehráli domácí Sokol v poměru 8:0. Tento zápis byl premiérou pro dalšího dán-
ského hráče, Rasmuse Fladberga, který k této výhře přispěl dvěma body.  

Druhý den následoval všemi ostře sledovaný duel s obhájcem mistrovského ti tulu, pražským 
METEOREM, v podstatě české badmintonové El Clásico, jak jej nazval přítomný předseda ČBaS 
pan Osička. Toto, více než čtyřhodinové utkání, doprovázené bouřlivou kulisou vytvořenou našimi 
fanoušky přineslo neskutečnou podívanou a vítězství našeho týmu v poměru 6:2.

Dva domácí extraligové zápasy, které byly na programu na konci ledna, konkrétně proti  týmům 
USK Plzeň a MONTAS Hradec Králové měly podle papírových předpokladů skončit vítězstvím na-
šeho týmu. Ačkoliv takovéto předpovědi bývají zrádné, náš tým k těmto zápasům přistoupil velmi 
zodpovědně a vyloučil jakékoliv pochybnosti . Před sobotním utkáním obdržel Lukáš Zevl věcný dar 
od prezidenta klubu Petra Marti nce za 50. zápas v benáteckém dresu a v utkání samotném jsme 
porazili USK Plzeň 8:0. 

V neděli jsme díky obdobně kvalitním výkonům a perfektní atmosféře jako v sobotu porazili 
MONTAS Hradec Králové 7:1. Tyto dvě vysoké výhry udržely náš tým na druhém místě extraligové 
tabulky s velmi dobrým skóre a velkou šancí bojovat v posledním utkání základní části  v Českém 
Krumlově o přímý postup do semifi nále Play-off , které zaručuje pouze první nebo druhé místo 
po základní části . 

Konec února a krumlovská hala. Stejný čas a místo jako před rokem. A také opakovaná pří-
tomnost benáteckých fanoušků a díky nim v podstatě domácí atmosféra. V kombinaci s peč-
livou předzápasovou přípravou z toho nakonec byla výhra v poměru 6:2, která se „narodila“ 
především ve čtyřhrách, a která poslala benátecké družstvo přímo do dubnového semifinále 
Play-off, a to z druhého místa tabulky po základní části. Zajímavostí tohoto zápasu byla „po-
msta“ Kateřiny Zuzákové, která porazila Sabinu Milovou a oplatila ji tak semifinálovou poráž-
ku z Mistrovství České republiky. 

Složení účastníků fi nálového extraligového víkendu bylo tak téměř stejné jako v minulé sezóně, tzn. 
Brno, Benátky a domácí METEOR. Tyto týmy doplnil nováček letošní sezóny, družstvo Klimkovic, v čele 
s výborným ukrajinským hráčem Artemem Pochtarevem, hráčem první stovky světového žebříčku. 

  Denisa Šikalová - několikanásobná medailistka z MČR a opora extraligo-
vého týmu

  Jan Fröhlich se v sezóně 2017–18 vrátil po 6 letech do benáteckého týmu
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zamítla žádost o udělení divoké 
karty, což je u hráče, který patří 
mezi nejlepší hráče české historie 
v podstatě nepochopitelné. 

Denisa Šikalová bronzovou 
sbírku doplnila díky třetí mu mís-
tu společně s Vojtěchem Šelon-
gem (FSpS MU Brno) ve smíše-
né čtyřhře a stejnému umístění 
ve čtyřhře s Magdalenou Lajdo-
vou (ASTRA Praha). 

Absolutní novinkou a speciali-
tou pro nejen benátecké přízniv-
ce badmintonu byl první ročník 
exhibičního turnaje Benátky Mas-
ters, na nějž přijali pozvání čtyři 
výborní evropští  hráči Christi an 
Lind Thomsen z Dánska, Adam 
Mendrek z ČR, Gergely Krausz 
z Maďarska a Cristi an Savin z Moldávie. V předvečer tohoto turnaje se v hotelu Bílý páv konala slav-
nostní galavečeře spojená s losováním turnaje za účasti  hráčů, jejich doprovodu a dalších význam-
ných hostů. Ve vlastním turnaji se ve čtvrtečním dopoledni nejprve střetli Gergely Krausz a Adam 
Mendrek. V tomto zápase zvítězil maďarský reprezentant 2:1 na sety. Ve druhém semifi nále porazil 
Christi an Lind Thomsen 2:0 na sety Cristi ana Savina.

Součástí  turnaje byl i doprovodný program, kdy si mohli příchozí z řad dětí  i dospělých vyzkou-
šet hru na profesionálních badmintonových kurtech. 

Večerní program nejprve odstartoval zápas o třetí  místo, ve kterém se střetli Cristi an Savin a Jan 
Fröhlich (ten nahradil nemocného Adama Mendreka, jenž musel z turnaje odstoupit). V souboji 
dvou benáteckých odchovanců zvítězil po hodinovém boji Cristi an Savin 24:22 ve třetí m setu. Před 
samotným fi nále proběhlo vystoupení dogdancingu a také byla vylosována bohatá tombola, která 
byla obohacena o dresy všech čtyř aktérů. Vrcholem dne pak bylo samotné fi nále, ve kterém zvítě-
zil Christi an Lind Thomsen nad Gergelym Krauszem 2:0 na sety a stal se historicky prvním vítězem 
tohoto turnaje. Po slavnostním vyhlášení výsledků následoval mohutný aplaus publika jako podě-

kování všem aktérům a celou akci 
ukončila autogramiáda účastníků 
turnaje. Tento první ročník tur-
naje Benátky Masters navští vilo 
po celý den více než 150 diváků, 
kteří vytvořili fantasti ckou kulisu 
a mohli si užít badminton na špič-
kové úrovni. 

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 se v kon-
gresovém sále sportovního cent-
ra v Nymburce konalo slavnostní 
vyhlášení ankety Sportovec Stře-
dočeského kraje 2017 za účas-
ti  vedení Středočeského kraje 
a sportovců. Náš klub má pravi-
delné zastoupení při vyhlášení 
této ankety, ale letošní výsledky 
byly nad očekávání a dá se říci, že 

též udělal další krůček ke kvalifi -
kaci na Olympijské hry mládeže. 

Poměrně početná výprava 
našich hráčů vyrazila v listopadu 
na Hungarian Internati onal Chal-
lenge do Budapešti . Nejvíce se 
zde dařilo Cristi anu Savinovi, jenž 
dokázal projít těžkou kvalifi kací 
a postoupil do hlavní soutěže, kde 
však nestačil na 56. hráče svě-
tového žebříčku Rusa Malkova, 
a obsadil 17. - 32. místo. Enggar 
Paksi Wijaya a Katsiaryna  Zablot-
skaya skončili svou cestu turna-
jem ve 2. resp. 1. kole kvalifi kace.

České mezinárodní mistrovství 
se konalo opět v Orlové-Lutyni 
a Cristi an Savin zde vybojoval vý-
borné druhé místo.  

Druhým mezinárodním vrcholem bylo Mistrovství Evropy kategorie do 17 let, které hosti la hala 
v Praze -Štěrboholích. V reprezentačním týmu České republiky se představila i benátecká hráč-
ka Kateřina Zuzáková, která výrazně pomohla českému týmu vybojovat velmi cenné 5. - 8. místo 
v soutěži družstev. V individuální části  šampionátu, která navazovala ihned na soutěž družstev, 
obsadila ve dvouhře 17. - 32. místo a ve čtyřhře společně s Lucií Krpatovou 33. - 64. místo. 

Poslední turnaj evropské juniorské tour v roce 2017 se konal v turecké Ankaře a ani z něj nevyšel 
Cristi an Savin zkrátka, když zde obsadil konečné 3. místo, a to po semifi nálové porážce s Francou-
zem Merkelem.

V roce 2018 byl na řadě Hungarian Junior v Pécsi, který se nejlépe vydařil Kateřině Zuzákové, kte-
rá vybojovala ve dvouhře třetí  místo, ve smíšené čtyřhře s Tomášem Švejdou 2. místo a ve čtyřhře 
dívek společně s Lucií Krpatovou 5. - 8. místo. Cristi an Savin obsadil ve dvouhře 5. - 8. místo.

Konec února 2018 přinesl vynikající zprávu, a to díky zveřejnění startovní listi ny hráčů, kteří se 
kvalifi kovali na Mistrovství Evropy dospělých. Mezi 48 hráči starého konti nentu se objevil i Cris-
ti an Savin, který zde bude reprezentovat rodnou Moldávii. Na tomto šampionátu, který se konal 
ve dnech 24. - 29. 4. 2018 ve španělské Huelvě. Ja třeba dodat, že Cristi an byl teprve druhým 
benáteckým hráčem po Janu Fröhlichovi (naposledy v roce 2014 v ruské Kazani), který se tohoto 
presti žního podniku zúčastnil. 

V Praze na Mistrovství ČR kategorie U17 se Kateřina Zuzáková stala mistryní ČR ve čtyřhře spo-
lečně s Lucií Krpatovou (Pardubice) a obsadila 5. - 8. místo ve dvouhře.

Na libereckém Mistrovství ČR v kategorii U13 reprezentovali náš klub Franti šek Ložek, Petr Ne-
kvinda, Václav Simon a Dominika Kramešová. Nejlépe si vedl Václav Simon, který ve čtyřhře spolu 
s Pavlem Jeništou (Pardubice) obsadil krásné 3. místo a získal tak bronzovou medaili.

Dospělého Mistrovství ČR jednotlivcův Praze - Štěrboholích se zúčastnila trojice benáteckých 
badmintonistů, kteří si odsud odvezli celkem čtyři bronzové medaile, což je nejvíce za posledních 
několik let. 

Ve dvouhře žen obsadila Kateřina Zuzáková třetí  místo, když ve čtvrtf inále porazila nasazenou 
dvojku turnaje Zuzanu Pavelkovou. V semifi nále však nestačila na krumlovskou Sabinu Milovou 
a podlehla 0:2 na sety, přesto zisk bronzové medaile, mimochodem první medaile z Mistrovství ČR 
jednotlivců ve dvouhře žen v 45leté historii našeho klubu, je skvělým počinem.

Ve dvouhře mužů Lukáš Zevl nasazený jako číslo pět prošel až do semifi nále, kde po tříseto-
vé bitvě podlehl Ondřeji Královi 1:2 na sety a získal tak bronzovou medaili stejně jako Kateřina 
ve dvouhře žen. Ve dvouhře se bohužel nemohl představit Jan Fröhlich, kterému ČBaS bohužel 

  Cristian Savin, jeden z nejlepších juniorských hráčů světa, si vybojoval 
účast na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 2018

  Kateřina Zuzáková - několikanásobná mistryně ČR v juniorských kate-
goriích 

  Stupně vítězů 1. ročníku turnaje Benátky Masters 28. 12. 2017, zleva: 
Krausz, Lind, Savin, Mendrek, Fröhlich, Martinec - prezident klubu
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historické. Vítězem kategorie junior Středočeského kraje se stal Cristi an Savin a druhé místo mezi 
trenéry obsadil Petr Marti nec.

V anketě Sportovec města Benátky nad Jizerou za rok 2017, jejíž vyhlášení se uskutečnilo v NIBE 
Aréně a zúčastnila se jej celá řada vzácných hostů, jako předsedkyně výboru pro sport Středočes-
kého kraje paní Blanka Žánová či starosta města Benátek nad Jizerou a zároveň místopředseda 
výboru pro sport Středočeského kraje pan Jaroslav Král. V kategorii týmů zvítězil náš klub již potřetí  
v řadě před extraligovým týmem volejbalistů a fotbalisty, kteří hrají ČFL. Cristi an Savin obsadil 
v kategorii jednotlivců osmé místo.
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