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„Naše  badmintonové  soustředění 
v  Českém  Těšíně  proběhlo  od  25. 
7.  do  30.  7.  2021.  V  tyto  dny  se 
na kurtech městské sportovní haly 
a komplexu Aktivity 4 fun vyskyto-
valo 30 hráčů a hráček z celé České 
republiky  a  jedna  hráčka  přijela 
i ze Slovenska“, seznamuje na úvod 
Julie. 
„Program kempu byl velice nabitý, 
neměli  jsme  moc  volného  času, 
takže  nudit  jsme  se  opravdu  ne-
stihli.  Každé  ráno  začalo  během 
po  okolí  pod  taktovkou  Adama 
Szarzece,  trenéra  z  Českého  Tě-
šína,  říká  Honza,  další  z  jihlavské 
skupiny  hráčů.  Jeho  sestra  Kat-
ka  k  tomu  doplňuje,  že:  „trenéři, 
kromě  badmintonové  a  kondiční 
náplně, současně mysleli i na rege-
neraci, takže jsme navštívili místní 
koupaliště,  odkud  si  vezeme  plno 
zážitků. Bylo o nás postaráno, i co 
se týká dobrého jídla.“ 
Lada,  která  zde  oslavila  se  spolu-
hráči své narozeniny, nás seznamu-
je s dalším programem. „Po odbor-
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ném  rozboru  zápasů  z  Olympiády 
v Tokiu jsme se plnou vervou vrhli 
na  kurty,  abychom  si  vše  mohli 
vyzkoušet.  Rozcvičky  nám  zpříje-
mňovala  jedna  z  trenérek  Eliška 
Maixnerová, která se celým srdcem 
zapojovala  do  veškerých  aktivit 
a stala se součástí kolektivu. Moz-
kem  této  akce  byl  polský  trenér 
Damian Plawecki, jehož specializa-
cí  jsou  párové  disciplíny.  Pestrost 
tréninků  doplňovala  Marie  Růžič-
ková, se kterou jsme poznali mno-
ho nových her.“
„Hvězdným vrcholem celého kem-
pu  byly  trampolínky,  na  které  se 
všichni těšili. Stejně jako na páteč-
ní  dopolední  turnaj.  Kromě  zážit-
ků  si  z  Českého  Těšína  odvážíme 
také  nové  poznatky  o  badminto-
nu. O  tom,  jak a  kdy měnit držení 
rakety, jak měnit postavení nohou 
po  odehrání  úderu  v  dané  situaci 
nebo jak se správně točit v deblu“, 
uzavírá poslední z  jihlavské skupi-
ny badmintonistů Štěpán. 
Za organizátora akce moje srdečné 
a obrovské poděkování patří Měs-
tu  Český  Těšín  za  dlouhodobou 
a  pravidelnou  záštitu  a  patronací 
nad touto akcí. Velký dík patří SÚZ 
města Český Těšín a jejímu řediteli 
panu  Ing.  Huczalovi  za  možnost 
využívat krásné prostředí Městské 
sportovní  haly  i  všech  ostatních 
sportovišt‘ (atletický stadion na ul. 
Frýdecké,  městské  koupaliště). 
Opravdu velké díky! Pro mě  je mé 
rodné  město  ideálním  místem 
s  krásnou  sportovní  infrastruktu-
rou  a  úžasným  prostředím,  kde 
se vždy rád budu vracet. Tak snad 
i příští rok! Krásný srpen a sportuj-
te – neboť „Ve zdravém těle – zdra-
vý duch!“ Tomasz Mendrek.
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