
Vážení sportovní přátelé, členky a členové ČMKV, sportovní příznivci a 

fanoušci stolního tenisu 

Dne 18. listopadu 2022 proběhla v Hluku Valná hromada spolku. Na této volební VHS jsem 

byl zvolen předsedou ČMKV na další čtyřleté funkční období. Rád bych touto cestou vyslovil 

poděkování bývalému Výkonnému výboru v čele s předsedou Ing. Jiřím Juřenou za řízení spolku a 

za odvedenou práci po celé funkční období. Bylo to hlavně překonání covidového času a poslední 

dobou ekonomická a finanční stránka, která se dotýká nás všech. Naší snahou bylo vždy najít 

nejlepší řešení i přes různé a protichůdné názory. Ani já nebudu spasitelem a nedokážu, aby byli 

všichni spokojeni s rozhodnutími, podmínkami a pravidly, které společně se svým týmem 

probereme a schválíme.  

Rád bych poděkoval České asociaci stolního tenisu, která svými finančními dotacemi 

dlouhodobě podporuje ČMKV. Příští rok nás čeká jako tradičně 8 turnajů ČMKV, včetně Turnaje 

Mistrů v Hluku, Mistrovství světa veteránů v ománském Muscatu, Mistrovství Evropy veteránů 

v norském Sandefjordu a 20. Mezistátní utkání mezi SKVST a ČMKV v Bratislavě. K tomu nám 

přibude i založení datové schránky, změna, doplnění a úprava stávajících Stanov Klubu a volebního 

řádu, aktualizace Herního řádu, elektronický seznam členek a členů, členských příspěvků a mnohé 

další. 

Přeju si, abychom se i nadále setkávali v hojném počtu na turnajích ČMKV, kde se budou 

odehrávat nádherné zápasy v našem sportu, který všichni milujeme. Je moc krásné a povzbudivé, 

když vidíte hráčky a hráče s velmi dobrou náladou a zářivými úsměvy. Bohužel i přes tyto pozitivní 

signály se stalo, že naše nejmladší dámská kategorie W40, měla na turnajích tak malé zastoupení, 

že jsme museli vydat opatření a tuto kategorii sloučit s W50 (podmínky a pravidla slučování 

kategorií ve Zpravodaji č.2/2022). Zatím se nenašlo lepší řešení a pevně věřím, že těchto kategorií, 

kde bude nedostatečný počet hráček či hráčů nebude přibývat.  

V příštím roce se uskuteční další mezistátní utkání mezi naším ČMKV a slovenskými 

veteránskými přáteli z SKVST v Bratislavě. Podmínky a pravidla nominace zůstávají v platnosti 

z letošního roku (4 nejlepší umístění z posledních 8 turnajů). Pro výběr nejlepších hráček a hráčů 

v jednotlivých kategoriích se budou počítat ještě dva první turnaje nadcházející sezóny. 

V roce 2023 se netradičně uskuteční dva šampionáty veteránů ve stolním tenisu. Již v lednu 

MSV v ománském Muscatu a v červnu MEV v norském Sandefjordu. Na obě vrcholné akce je již 

přihlášeno několik desítek hráček a hráčů ČMKV. Máme z těchto mezinárodních akcí velmi dobré 

výsledky a mnoho medailí. Tyto naše úspěchy jsou zaevidovány a byly zpracovány do Almanachu 

2022, který se podařilo vydat k 40. výročí založení našeho Klubu. Poděkování patří Ing. Aleši 

Ruzhovi za kompletní statistiky mapující všech 40. sezón od počátku vzniku našeho Klubu až do 

současnosti. Jsem rád, že jsem na tomto Almanachu mohl též spolupracovat. Osobně si myslím, že 

by toto vynikající dílo, které je pro členy ČMKV za pouhých 100,-Kč, měl vlastnit každý.  

Pro rok 2023 jsou schválené členské příspěvky ve výši 200,-Kč. Tuto možnost zaplacení 

členských příspěvků máte nejpozději do 31. března 2023, buď elektronicky na č.účtu 

2201574907/2010 (do poznámky prosím napište text: JMÉNO PŘÍJMENÍ ČP 2023) nebo hotově na 

prvních dvou turnajích sezóny ČMKV. Prosím nepropásněte tento čas, byla by velká škoda poté 

platit zvýšené startovné jako nečlen. S tím souvisí i změna a výše startovného na našich běžných 



turnajích ČMKV. Od prvního turnaje sezóny se sjednotila výše startovného pro všechny kategorie. 

Cena startovného pro členy ČMKV je 150,-Kč, pro nečleny 250,-Kč. Velmi rád budu pokračovat ve 

spolupráci s naším sponzorem firmou Stoten Jakuba Borůvky z Chrastavy, kterému děkuji moc za 

dosavadní spolupráci a sponzorství. 

Mám také radost, že funguje spolupráce s lidmi, kteří se věnují zpracování výsledků, včetně 

skupinářů, a především Zdeňkovi Balovi za celoroční práci a Vlastě Svobodové za závěrečný TM v 

Hluku. Je to práce, která možná není tolik vidět, ale je pro náš Klub nesmírně důležitá. 

 

Rád bych vám také představil složení Výkonného výboru, který bude pracovat v novém 

funkčním období v následujícím složení: 

Předseda: Tomáš Danaj – řízení činnosti klubu, finance, administrativa 

Místopředseda: Dušan Molitoris – organizace turnajů ČMKV, zajištění zájezdů na MSV a MEV 

Místopředseda: Ing. Aleš Ruzha – Zpravodaj, webové stránky, dlouhodobé statistiky 

Člen VV: Mgr. Jana Fojtíková – členské příspěvky 

Člen VV: Jaroslav Kučera – ředitel turnajů a vedoucí skupinářů 

 

Závěrem bych ještě jednou a velmi rád poděkoval Ing. Jiřímu Juřenovi za řízení našeho 

klubu ČMKV po celé funkční období a Evě Švecové, za její nepřetržitou činnost ve VV po dobu 

neuvěřitelných 32 let. Děkuji Vám moc za Vaši práci pro ČMKV! 

 

S přátelským pozdravem Váš předseda Tomáš Danaj 

 

 

 

 

 

 

 


