
ČESKOMORAVSKÝ  KLUB  VETERÁNŮ  VE  STOLNÍM  TENISU z.s. 

                    ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  KLUBU  ZA  ROK  2021 

   

1) ÚVOD 

Rok 2020 a rovněž počátek roku 2021 byly, zejména z důvodu výskytu a šíření COVID-19 a přijímání 
hygienických a epidemiologických opatření k zamezení jeho šíření, mimořádné pro celou společnost,   

a tím samozřejmě i pro sport. I přes zrušení prvních 5 turnajů počátkem roku 2021 (Holice 13. 2., Tišnov 
20. 3., Havířov 17. 4., Hostinné 15. 5., Praha 12. 6.) vládl na začátku naší 40. sezóny mírný optimismus, 
jehož oprávněnost se potvrdila díky spolupráci s pořadateli, kdy jsme mohli operativně zařadit turnaje 

během léta a tato sezóna tedy má celkem 6 turnajů včetně zakončení jubilejního ročníku Turnajem 
Mistrů v Hluku ve dnech 19. – 20. 11. 2021. 

Součástí této Zprávy o činnosti klubu za rok 2021 je i Zpráva o hospodaření za rok 2021 včetně návrhu 
rozpočtu na rok 2022 a Zpráva revizní komise. Všechny Zprávy budou součástí Zpravodaje.  

V roce 2021 pracoval Výkonný výbor ČMKV ve stejném složení: Jiří Juřena - předseda, Tomáš Danaj – 

místopředseda, Dušan Molitoris – místopředseda, Josef Jungvirt – místopředseda, Jaroslav Kučera – 
člen výboru (i když delší dobu absentoval),  Eva Švecová – členka výboru, Jana Gillanyiová – členka 
výboru, Aleš Ruzha – člen výboru. Rovněž revizní komise pracovala ve stejném složení: Jana Fojtíková 

– předsedkyně, Anna Hardubejová – členka komise, Sidonie Jašková – členka komise. Účetnictví nám 
zpracovávala firma: Radek Húska – AKTIVA s.r.o.  

2) SPORTOVNÍ  ČINNOST 

a) Upravená termínová listina 40. sezóny ČMKV pro rok 2021, bylo vypsáno celkem 13 herních 
kategorií (8 muži, 5 ženy)  

1. 323 26. června 2021  Hostinné v Podkrkonoší (po nejdelší pauze 259       
dnů) 131 účastníků (26 žen, 105 mužů) 

2. 324 17. července 2021  Holice  152 účastníků (29 žen, 123 mužů) 

3. 325 07. srpna 2021   Havířov  144 účastníků (27 žen, 117 mužů) 

4. 327 04. září 2021   Liberec  174 účastníků (32 žen, 142 mužů) 

5. 328 09. říjen 2021   Jaroměř 153 účastníků (28 žen, 125 mužů) 

6. 329 19. - 20. listopadu 2021  Hluk – Turnaj Mistrů  ? 

U všech turnajů byla dodržována a vyžadována platná hygienická a epidemiologická opatření – testy, 

očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění a rovněž nošení respirátorů.  

b) Návrh termínové listiny na rok 2022 

Následující návrh vychází ze známé termínové listiny  ČAST a v současné době jsou oslovováni 

potencionální pořadatelé turnajů, předpokladem je, že v Hluku budou již známy konkrétní pořadatelé. 
Termíny jsou následující:  

1. turnaj - 19. února 2022 

2. turnaj - 19. března 2022 



3. turnaj – 23. dubna 2022 

4. turnaj – 14. května 2022 

5. turnaj – 4. června 2022 

Utkání ČR – SR – 11. června 2022 ve Valticích 

ME Rimini – 25. 6. – 2. 7. 2022 

6. turnaj – 3. září 2022 

7. turnaj – říjen 2022 (bude upřesněno dle termínové listiny ČAST) 

Turnaj Mistrů Hluk – listopad 2022 (bude upřesněno dle termínové listiny ČAST)  

3) MEZINÁRODNÍ  SPORTOVNÍ  SEZÓNA 

Nejen turnaje v Česku byly rušeny, respektive přesouvány, velké změny byly i v mezinárodním 
sportovním styku. Mistrovství světa ve francouzském Bordeaux bylo nejprve přesunuto z roku 2020 
na rok letošní (2021), aby bylo nakonec bez náhrady zrušeno. Letošní Mistrovství Evropy v Cardiffu bylo 

také původně o rok posunuto, aby bylo po vzoru MS zrušeno, jeho náhradou bylo zvoleno italské  
Rimini, kde  se již pořádalo 3. MS v roce 1986. Toto MS bylo první hromadnou zahraniční výpravou 

našeho klubu, které se zúčastnilo 52 našich členů. 

Mistrovství světa bude mít další pokračování až v roce 2023 v ománském Maskatu v netradičním 
lednovém termínu. Rozhodnuto je také o 15. Mistrovství Evropy, které se bude konat v norském 

Sandefjordu.  

• Mistrovství Evropy v Rimini (Itálie)                    25. 06. – 02. 07. 2022 
• Mistrovství světa v Maskatu (Omán)                 05. 01. – 21. 01. 2023 
• Mistrovství Evropy v Sandefjordu (Norsko)      26. 06. -  01. 07. 2023 

Uvádíme dosud známé údaje, situace se může měnit, ale věříme, že vše klapne.  

4) ŽELEZNÁ  GARDA 

Zde uvádíme ty hráčky a hráče, kteří absolvovali v roce 2021 všechny turnaje – celkem 63, z toho 13 žen 

a 50 mužů: 

W50: BRŮČKOVÁ Marie, FOJTÍKOVÁ Jana, W60: KLIŠOVÁ Alena, MATOUŠKOVÁ Stanislava, TENGLOVÁ 

Jaroslava, JAŠKOVÁ Sidonie, W70: MARŠÍKOVÁ Jitka, SOLAŘOVÁ Květoslava, BORECKÁ Světluška, 
W80: ŠVECOVÁ Eva, POTŮČKOVÁ Anděla, ŠTANCLOVÁ Helena, KREJČOVÁ Eliška, 

M40: DVOŘÁK Vít, HAUSCHWITZ Pavel, LANG Rudolf, DANAJ Tomáš (i když do hry nezasáhl, ale byl 

připraven hrát) M50: SAGÁČIK Štefan, MERGENTHAL Otmar, JAŠEK Pavel, PROVAZNÍK Petr, PRACHAŘ 
Marek, HAVRLANT Jaromír, BRŮČEK František, KOCUREK Bohuslav, M60: VRTAL Oldřich, KEPL Karel,  

KRATOCHVÍL Jaroslav, M65: HRČKA Jaroslav, POLÁK Petr, KRATOCHVÍL Roman, STUDECKÝ Ivan, 
HOFMAN Jaroslav, JUNGVIRT Josef, DUCHÁČ Milan, ŽILLA Jaroslav, ERLEBACH Josef, VEJTRUBA 
František, M70: SVĚDÍK Miroslav, ŠVESTÁK Drahoslav, KOVAŘÍČEK Josef, HOJGR Stanislav, HORÁK 

Jaroslav, VILÍMEK Bohumil, LŽIČAŘ Oldřich, ŠTULÍK Michal, JONÁŠ Josef, M75: HRNČIŘÍK Karel, VALÁRIK 
Ludovít, BALA Zdeněk, BOUČEK Stanislav, BŘESKÝ Zdeněk, LARISCH Heinrich, HOVORKA Zdeněk, DANAJ 
Milan, M80: JAŠKO Josef, VLK Antonín, ŠMARDA Josef, SEJPKA Ladislav, KYNCL František, M85: MIKULA 

Oldřich, ORLÍK Emil, CHROUST Rudolf.            



5) ČLENSKÁ  ZÁKLADNA  

Počet členů je 355   -  žen je 65, z toho je 7 hráček ze Slovenska a 1 hráčka je ze Švýcarska, mužů je 290, 
z toho je 14 hráčů ze Slovenska.  

Jak vidno, naše členská základna se stabilizovala a jde o aktivní členy našeho klubu. Pro kompletní 

informaci uvádíme, že ČAST, jejíž jsme součástí, má celkem 27 tis. členů organizovaných v 1.255 
klubech. 

Jenom připomínáme, že členské příspěvky je nutné uhradit vždy do konce předchozího roku 
(to je pro rok 2022), to je do konce 2021, maximálně při účasti na prvním turnaji v roce 2022. 
Nejlepší cestou pro zaplacení členského příspěvku je bankovní převod na číslo účtu: 

2201574907/2010, do poznámky k převodu uvést jméno za koho je placeno a přidělený variabilní 
symbol. 

6) FINANČNÍ  HOSPODAŘENÍ 

Finanční stabilizace klubu patří stále mezi priority výkonného výboru, pro úplnost uvádíme, 
že k 10. 11. 2021 je na našem účtu částka 187.818,38 Kč. 

Domníváme se proto, že finanční situace klubu je na dobré úrovni a je to i zásluhou toho, že ČMKV 
patří mezi nejúspěšnější stolnětenisové seniorské reprezentace na světě. Rovněž je to i zásluhou úzké 

spolupráce našeho klubu s Českou asociací stolního tenisu, kde na Konferenci ČAST,  kde se schvaluje 
rozpočet asociace na daný rok, mám jako předseda ČMKV hlasovací právo. Poslední roky bylo 
v rozpočtu pro ČMKV vždy alokovaná částka 150 tis. Kč. I díky tomu můžeme odměnit skupináře, 

máme připravené jak finanční, tak i věcné ceny pro nejlepší atd. 

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 včetně revizní zprávy jsou 
přílohou této Zprávy o činnosti klubu za rok 2021. 

7) FAIR  PLAY 

Na turnaji v Jaroměři poskytl Tomáš Danaj nezištnou pomoc zraněnému Járovi Hrčkovi – strávil s ním 

celé odpoledne v nemocnici v Hradci Králové, a tím přišel o možnost hrát na turnaji. Tento čin 
samozřejmě zaslouží ocenění a na Turnaji mistrů v Hluku oživíme tradici poháru Fair play, který bude 
předán právě Tomáši Danajovi. 

8) ZÁVĚR 

Děkuji celému výboru za jejich roční práci, a byť jsme měli na různé situace různé názory a diskuze byly  

kolikrát hodně emotivní, věřím, že snahou všech je pokračování a rozvoj činnosti našeho klubu. 
Je nutné kolikrát potlačit partikulární zájmy a spolupracovat jako tým. 

Děkuji revizní komisi, která dělá nepopulární práci, ale tím nás nutí pracovat odpovědně, děkuji všem 
skupinářům, bez jejich práce by turnaje nebyly. Samozřejmě děkuji Zdeňku Balovi a Vlastě Svobodové 
za zpracovávání výsledků, rovněž děkuji Jitce Maršíkové, která je nejenom výbornou hráčkou, 

ale spolupracuje s Alešem Ruzhou při distribuci Zpravodajů, nesmím zapomenout na paní Vimrovou, 
která se stará o naše jubilanty. Nechci nikoho opomenout, takže děkuji všem členům našeho klubu 
a jejich rodinným příslušníkům, kteří i v této nelehké době pro sport nám zachovávali přízeň a dle 



možností se zúčastňovali turnajů. Speciální poděkování patří našim přátelům ze Slovenska,  
kteří neváhali jezdit na naše turnaje, předsedovi Milanu Zadubencovi přeji brzké uzdravení.  

Mnohokrát jsem Vám všem přál během roku hodně zdraví a hlavně vše překonat, mnohokrát jsem, 
a to opakuji i z loňské zprávy, vyslovil přesvědčení, že Českomoravský klub veteránů ve stolním tenisu 

a jeho hráči přežijí vše a budou nadále rozvíjet svoji činnost.  

Tedy na závěr – přeji nám všem jenom samá vítězství, pevné zdraví a sportovní formu a těším 
se na pravidelná setkávání s Vámi všemi jak na sportovních kláních, tak i v občanském život. 

  

 

Olomouc, 10. listopadu 2021 

Ing. Jiří Juřena v. r., předseda spolku 

 


