
19. MS – LAS VEGAS 

 1)PŘIHLÁŠKY 

 Teprve 19. 12. 2017 jsme se objevili na seznamu pořadatelů v plném počtu. Do Las 

Vegas jsme přihlásili velký počet hráčů a na seznam jsme se dostali poměrně pozdě. Proč? 

Důvodů je několik. Nejdříve jsme čekali na několik účastníků, kteří zaplatili zájezd až po 

termínu, který byl 25. 11. 2017 a dokonce museli být urgováni. Oni ovšem nevěděli, že tím 

zdržují ostatní členy zájezdu. Jelikož vyplnění formulářů pro 60 přihlášených účastníků také 

trvá nějakou dobu a navíc jsme žádali pořadatele o vystavení faktury a bankovní konto. Tím 

se také ztratilo několik dní, takže teprve 13. 12. 2017 jsme pořadatelům platili 10.239 USD. 

Potom jsme jenom čekali, až jim dojdou peníze a budeme zařazeni na seznam. A konečně už 

jsme tam a všichni hráči mají svá jména a kategorie v pořádku a bez chyby! Přihlašovali jsme 

53 hráčů z toho 49 českých, 4 slovenské hráče a 7 doprovázejících osob. Mimo tuto super 

akci, se dříve přihlásilo, ještě 16 českých hráčů. Celkový počet českých hráčů je 65 z toho je 

62 členů ČMKV! Změna v počtu hráčů už bude nepatrná. Tímto jsme se vlastně propracovali 

k dalšímu bodu a to jsou čtyřhry. 

 2)ČTYŘHRY 

 Byl bych rád, kdyby všech 65 českých hráčů mělo v Las Vegas partnera do čtyřhry! Pro 

těch 49 českých a 4 slovenské hráče, které jsme přihlašovali my je to téměř naše povinnost, a 

těm ostatním 16 rád pomohu, i když se musejí přihlašovat sami! Zde bych apeloval na volné 

hráče, aby se mnou plně spolupracovali a od 27. 12. 2017 se mi hlásili, nejlépe mejlem. Ti, co 

už partnera mají, aby si vše překontrolovali a pouze v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se mi 

ozvali. Ten, kdo se mnou nebude spolupracovat, může skončit bez partnera, u některých to 

bude i tak problém, zvláště u starších kategorií mužů. Věřím, že vše dobře dopadne. 

 Následující situace:  

 Z 65 českých hráčů už má 45 sjednaného partnera. Jsou to: 

 MD40 Hrnčiřík J. – Wasik. MD45 Solanský Petr - Solanský Pavel, Syrovátka – Thomas, 

Sagáčik – Slováček. MD50 Janda – Mastný, Skácelík Fr. – Cvečko (SVK). MD55 Nitrianský – 

Smola, Vejda – Ben Cheng. MD60 Cecava – Vojtek, Hrčka – Kratochvíl, Bečvář – Slepička, 

Hofman – Vedral. MD65 Just – Rakovický, Horák – Sionkala, Polák – Thiel (GER). MD70 

Matějíček – Sekanina, Fafek – Kučera J., Cvejn – Maleček, Hrnčiřík K. – Horvát (SVK), Hummel 

– Mišinský (SVK), Hylský – Ziegert (GER). MD75 Votípka – Babinsky (GER). MD80 Seidl – 

Stolzenburg (GER). MD90: Ruzha – Laine (FRA). WD40 Horáková – Kertai (HUN). WD60 

Klišová – Mazalová, Labíková – Slatínská. WD65 Dufková A. – Fišková. 

 Ze 4 slovenských hráčů mají partnera všichni! 

 MD50 Cvečko – Skácelík Fr. (CZE). MD65 Bundzel – Kováč. MD70 Horvát – Hrnčiřík K. 

(CZE). 



 Hráčů bez partnera zbývá 20 z toho je 17 mužů a 3 ženy. Některým z nich si dovolím 

partnera navrhnout. Většinu hráčů znám a nikde nenavrhuji velký herní rozdíl mezi partnery. 

Návrhy: MD40 Jaroslav Glogar – Jiří Guran. MD50 František Brůček – Zdeněk Matela. MD65 

Milan Běhal – Josef Jungvirt. WD45 Marie Brůčková – Carmen Pospíšilová. 

             Pro další 4 hráče mám Němce: MD55 pro Štefana Novotu mám Steffen Thomas, 

MD60 pro Jaroslava Zámyslického mám výborného Michael Mutke a možná v MD65 pro 

Zdeňka Bartáka Hans-Joachim Reichelt a konečně pro WD50 Veroniku Marešovou Kerstin 

Ossenkopp. 

 Kdo potom zbývá: MD40 a MD45 Jiří Gráf, Miroslav Vala a Martin Vorel a dále 

v MD70 Dušan Molitoris v MD75 František Kyncl a Antonín Vlk v MD80 Ladislav Hrabal a 

v MD85 František Preis.  

 Hráči, kteří si z této malé nabídky nevyberou a někteří ani nemohou, tak budeme pro 

ně hledat zahraniční hráče, a úplně poslední možnost je přímo na místě. 

 Prosím mejlujte na: ruzha.cmkv@seznam.cz nebo telefon: 736 412 047 

 Těším se na spolupráci. 

 Lumír Ruzha 

 


