Questions for Matthew Nottingham (December 2018)
 Where did you grow up, where and when did you start to play badminton?

Kde jsi

vyrůstal, kde a kdy jsi začal hrát badminton?
I grew up in Manchester and played since I was 3, my mum and dad took me to
play and I got started from there
Vyrůstal jsem v Manchesteru a badminton začal hrát ve 3 letech. Moje rodiče mě
přivedli ke hraní, neboť oba take badminton hráli
 Who was your first coach and what did he/she teach you?

Kdo byl tvůj první trenér a

co tě naučil?
Colin Haughton was my coach in Manchester, he was top 10 in singles when he
played and was a very good coach, he taught me a lot of my skill and how to keep
calm under pressure.
Colin Haughton byl můj trenér v Manchesteru. Byl mezi TOP 10 nejlepšími
singlisty, když hrával a byl take výborný kouč. Naučil mě hodně z mých dovedností
a také jak udržet klid pod tlakem
 In what badminton club did you start to play badminton and what was your first

tournament? (maybe some story?) Ve kterém klubu jsi začal hrát badminton a jaký
byl tvůj první turnaj?
I played in a High Performance Club in Manchester since I was 9 to the age of 17
when I moved down to Milton Keynes and the national centre. My first
tournament was a Under 8’s tournament which I ended up winning and I won a
rackets and some shoes, I got the feeling to play more and more from then on.
Od svých 9 do 17 let jsem hrál v klubu “High Performance” v Manchesteru, pak
jsem se přestěhoval do Milton Keynes a hrál v národním centru. Svůj první turnaj
jsem hrál v kategorii U8, který se mi podařilo hned vyhrát – a k tomu také rakety a
tenisky. Od té doby jsem dostal chuť hrát vice a vice.
 When and why did you decide not to play singles? Kdy a proč jsi se rozhodnul nehrát

singly?
I never liked singles I thought it was boring, so I tried to stop when ever I could. I
think the last time was the Under 19 nationals I entered the singles, but I was
seeded 1 in doubles and mixed and I really didn’t want to play, so I pulled out the
singles and then won the doubles and mixed instead.
Nikdy jsem neměl rád singly, protože pro mě byly nudné, takže jsem se jim
vyhýbal, pokud to šlo. Myslím, že naposledy jsem se přihlásil na singla na
mistrovství U19, ale zároveň jsem byl nalosován v deblu a mixu – opravdu jsem

singl nechtěl hrát. Podařilo se mi ze single vyvléci a pak vyhrát jak v deblu, tak
mixu.
 What is your best success in badminton? Jaký je tvůj největší badmintonový úspěch?

Winning the European Juniors in Doubles and getting a silver in the mixed was the
best for me and it proved a lot of the badminton England staff wrong, there were
a lot of coaches that didn’t want me to succeed as a junior and that proved them
wrong which made it twice as good.
Nejlepším dosavadním výsledkem pro mě je vítězství na ME juniorů v deblu a
získání stříbrné medaile v mixu. To ukázalo, že mnoho anglických badmintonových
trenérů se spletlo, když mi nepřisuzovali úspěch v juniorech a taky prokázalo jejich
omyl, když jsem byl dvojnásobně úspěšný.
 Can you introduce your standard program during a week? Můžeš představit tvůj

běžný týdenní program?
Monday – Friday (8am – 11am badminton on court)
Pondělí až pátek (8 – 11 hod. dopoledne hraní)
(2pm – 5pm Badminton and physical)
(14 až 17 hod. hradní a fyzička)
Saturday

(7am – 9am Badminton)

Sobota

(7 – 9 hraní)

 What did you study and what is your profession today?

Co jsi studoval a jaká je dnes

tvoje profese?
I work for L’Oréal today, look after all there stock and employees that manage their
stock I have qualification in Health and safety.
Pracuji pro firmu L´Oreal, starám se o všechny sklady a zaměstnance, kteří řídí
svěřené zásoby, mám kvalifikaci v oblasti zdraví a bezpečnosti.
 Can you tell us anything from your private life? (family, children, hobbies....) Můžeš

něco říci ze svého soukromého života?
I live in Manchester I am a big Man Utd fan with a season ticket for all the matches. I
love playing aswell. I play every Wednesday at a long club. I live with my wife of 2
and a half years now, I have fish pets but I have no children… yet ;)
Žiji v Manchasteru a jsem velkým fandou fotbalového klubu, mám sezónní vstupenku
na všechny zápasy. Sám take rád hraji fotbal. Každou středu si jdu zakopat do

jednoho klubu. Dva a půl roku žiji se svojí manželkou, starám se o rybičky, děti
nemáme – zatím -
 Do you like travelling? Why? Máš rád cestování? Proč?

I used to like travelling a lot but I am starting to like it less, for some reason over the
last year I have started to hate flying, but when I arrive I love being away and seeing
all the fantastic countries like Czech Republic.. Praque is one of my most favourite
places.
Měl jsem hodně rád cestování, ale nyní se mi již tolik nelíbí. Z nějakých důvodů v
minulosti jsem začal nesnášet létání, ale když jsem nyní přijel, líbí se mi být pryč a
prohlédnout si fantastické země jako Českou republiku.....Praha je jedno z mých
nejoblíbenějších mist.
 Why did you decide to play for a team TJ Montas Hradec Kralove? Proč jsi se

rozhodnul hrát za oddíl TJ Montas HK?
When Betka spoke to me about the club and told me about the club it was hard to
turn down, it sounded amazing when she told me and now I have been to the club I
have seen it is amazing myself now also.
Když mi Bětka (Bášová) řekla o klubu (TJ Montas), bylo těžké odmítnout, znělo to
úžasně, když mi o tom říkala a nyní, když jsem klub viděl, je to opravdu úžasné i pro
mě.
 Have you ever been in the Czech Republic? Už jsi byl někdy v ČR?

Prague, my favourite city in Europe
Praha – moje nejoblíbenější město v Evropě
 How did you like the first match in our country? (the begining of December)

Jak se ti

líbily první zápasy v naší zemi?
It was amazing, a great group of players and everyone tries so hard. There is a good
atmosphere in the team which is great to see, everyone gets on and wants each other
to win so much. They are trying to involve me by speaking a bit of English which
always helps.
Bylo to úžasné, skvělá parta hráčů a každý se tak usilovně snaží. Máte dobrou
atmosféru v týmu, který je prima zažít, každý nastupuje a chce vyhrát, jakož i pomoci
ostatním. Všichni se zkouší zapojit do mluvení trochou angličtiny, což vždy pomáhá.
 What are your badminton goals for future? Jaké jsou tvoje další badmintonové cíle?

Continue to play for clubs and win all my matches

Chci pokračovat dále hraním pro kluby a vyhrát všechny moje zápasy
 What would you like to know or see from our country?

Co bys rád poznal nebo viděl

z naší země?
More about Prague as I was only there a day last time
Více o Praze, protože jsem tam byl pouze jeden den
 England is a “cradle” of badminton in Europe. How do you assess badminton in

England today? Anglie je kolébkou badmintonu v Evropě. Jak hodnotíš badminton
Anglie dnes?
The badminton is not what it used to be in England any more sadly, they have stuck
with the same coaches that were failing before and not changed anything, now they
have no money and are really struggling. In a couple of years when the 2 top pairs
retire it was be a sad day for badminton in England.
Badminton již bohužel není vůbec tím, čím v Anglii býval, zůstal stát na místě s těmi
samými trenéry, kteří zklamali dříve a nic nedokáží změnit. Nyní je bez peněz a
opravdu zápasí o existenci. Během pár let, kdy skončí 2 špičkové páry, tak to bude
smutný den pro badminton v Anglii.

