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PROLOG 

V roce 2022 slavíme 40. výročí založení našeho Českomoravského klubu veteránů ve stolním 
tenisu a je třeba si to připomenout. Dovoluji si tvrdit, že málokdo tušil, že se „dožijeme“ 
a budeme slavit 40 let naší existence, ale stalo se a je to skutečnost. Na tomto místě je třeba 
zdůraznit, že to bylo zejména zásluhou Lumíra Ruzhy, který náš klub vypiplal od skromných 
počátků až tam, kde jsme nyní (samozřejmě za obětavé pomoci jeho ženy paní Evy) a který, 
mimo jiné, patří mezi naše nejúspěšnější členy klubu. 

Jaké je postavení Českomoravského klubu veteránů ve stolním tenisu v dnešní době? 
Domnívám se, že jsme konzolidovaný spolek, který je finančně stabilizovaný a který má zdravé 
jádro svých členů, jsme respektovanou součástí České asociace stolního tenisu a dosaženými 
výsledky na světových a evropských soutěžích patříme mezi nejlepší. Samozřejmě nesmím 
zapomenout na naše slovenské přátele, se kterými udržujeme pravidelné kontakty, a rovněž 
tato spolupráce nás posouvá vpřed. 

Pro osvěžení paměti uvádím, že první náš turnaj se konal 24. 4. 1982 v Litvínově za účasti 
27 sportovců (2 ženy, 25 mužů). Naši historii připomíná letos vydaný Almanach 2022, 
který zpracoval Aleš Ruzha i za přispění Tomáše Danaje, který je studnicí informací. 
V tomto Almanachu najdeme spoustu informací – výsledky 1. turnaje, pořadí hráčů, 
tabulky všech vítězů, členy Zlaté gardy, nejlepší hráči roku, medaile na ME a MS apod. 
Je to vynikající dílo, které podrobně dokresluje činnost ČMKV za uplynulých 40 let. 

1. ÚVOD 

Po trochu pesimistickém roku 2021, kdy se vlivem hygienických opatření souvisejících 
s COVID-19 omezovala řada akcí včetně sportovních, se konalo pouze 6 turnajů včetně 
TM v Hluku za účasti celkem 866 hráčů a hráček. Pro porovnání se v roce 2022 konalo dosud 
7 turnajů a zúčastnilo se jich celkem 1 280 hráčů a hráček (bez TM v Hluku). 

V roce 2022 pracoval Výkonný výbor ČMKV ve složení: Jiří Juřena – předseda, Tomáš Danaj 
– místopředseda, Dušan Molitoris – místopředseda, Jaroslav Kučera – člen výboru, 
Eva Švecová – členka výboru, Jana Gillanyiová – členka výboru, Aleš Ruzha – člen výboru. 
Revizní komise pracovala ve složení: Jana Fojtíková – předsedkyně, Sidonie Jašková – členka 
komise. Účetnictví nám zpracovávala firma: Radek Húska – AKTIVA s.r.o. 

Součástí této Zprávy o činnosti klubu za rok 2022 je i Zpráva o hospodaření za rok 2022 včetně 
Návrhu rozpočtu na rok 2023 a Zpráva revizní komise. Všechny Zprávy budou rovněž součástí 
Zpravodaje č. 8/2022. 

2. SPORTOVNÍ  ČINNOST 

a) Termínová listina ČMKV pro rok 2022 

1. 329 19. 02. 2022   Havířov 199 účastníků   (37 žen, 162 mužů) 
2. 330 19. 03. 2022   Tišnov 189  účastníků  (36 žen, 153 mužů) 
3. 331 23. 04. 2022   Hostinné 180 účastníků   (38 žen,  142 mužů) 
4. 332 14. 05. 2022   Holice  184 účastníků   (34 žen, 150 mužů) 
5. 333 04. 06. 2022   Neratovice 172 účastníků   (31 žen, 141 mužů) 
6.           11. 06.2022               Hluk                19. utkání ČR -  SR 
7.           25. 06. – 02. 07. 2022     Rimini            Mistrovství Evropy 



8. 334 03. 09. 2022   Praha  Memoriál Lumíra Ruzhy     

197 účastníků (38 žen, 159 mužů) 

Tento turnaj měl slavnostní charakter, zúčastnil se ho předseda České asociace stolního tenisu 
Zbyněk Špaček, který ocenil úlohu a postavení ČMKV, rovněž ocenil úspěšné účastníky 
ME v Rimini a rovněž ocenil Miloše Matějíčka, který v roce 2022 vyhrál jako 3. hráč 100 turnajů 
(a samozřejmě během roku 2022 tuto metu překročí). Tady se sluší připomenout, 
že Lumír Ruzha zvítězil celkem ve 170 turnajích a Zdeněk Lhotka zvítězil ve 35 turnajích. 

9. 335 08. 10. 2022   Jaroměř 159 účastníků   (32 žen, 127 mužů) 
10. 336 18. - 19. 11. 2022  Hluk – Turnaj mistrů           ?? 

b) Termínová listina ČMKV pro rok 2023 

1.           15. 01. – 21. 01. 2023 Omán  (Maskat)   Mistrovství světa 
2. 337    11. 02. 2023   Havířov 
3. 338    11. 03. 2023   Praha (areál Hamr) 
4. 339    15. 04. 2023   Hostinné 
5. 340    13. 05. 2023   Holice 
6. 341    03. 06. 2023   Liberec 
7.           10. -11. 06. 2023  Bratislava    20. utkání Slovensko – Česko 
8.            26. 06. – 01. 07. 2023 Norsko (Sandefjord)  Mistrovství Evropy 
9. 342     02. 09. 2023   Neratovice 

10. 343     říjen 2023   Jaroměř (bude upřesněno dle termínové listiny ČAST) 
11. 344     listopad 2023  TM Hluk (bude upřesněno dle termínové listiny ČAST) 

3. MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST 2022   
 

a) Mezinárodní utkání Česko – Slovensko konané dne 11. 6. 2022 v Hluku 

Jednalo se o jeden z vrcholů naší jubilejní sezony, a které bylo dosud nejvyrovnanější v historii 
a o to hřeje naše těsné celkové vítězství v poměru 5:4 ještě více. Všem hráčům a hráčkám, 
kteří se na tomto vítězství podíleli, gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci, prokázali jsme 
velkou soudržnost a bojovnost. 

b) Mistrovství Evropy v Rimini konané ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2022 

Konečný počet účastníků byl 2 821 hráčů ze 42 zemí. Českou republiku reprezentovalo 
109 účastníků, slovenská výprava měla 93 hráček a hráčů včetně mnoha našich členů. 
Česká výprava získala 7,5 medailí (1,5 + 2,5 + 3,5) a 13 bodů a v celkovém pořadí národů 
podle bodů a medailí jsme obsadili 8. místo -  jde o nejlepší výsledek od ME 2013 v německých 
Brémách.  Rovněž je zde na místě pogratulovat všem úspěšným hráčům. Slovenská výprava 
získala 5,5 medailí (2 + 1 + 2,5) a 10,5 bodů a obsadila celkové 10. místo. 

4.   MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST 2023 

a)  15. – 21. 01. 2023  Mistrovství světa Omán, Maskat 

b)  10. - 11. 06. 2023  20. utkání SR – ČR Slovenská republika, Bratislava 

c)  26. 06. – 01. 07. 2023             Mistrovství Evropy   Norsko, Sandefjord 
 
 
 
 



 
5. ČLENSKÁ  ZÁKLADNA 

Počet členů ke 2. listopadu 2022 je 323 – žen je 59, z toho je 49 hráček 
z Česka, ze Slovenska je 9 hráček a 1 hráčka je ze Švýcarska. Mužů je 264 – z toho z Česka 
je 250 hráčů a ze Slovenska je 14 hráčů. Naše členská základna je stabilizovaná, jde o aktivní 
členy našeho klubu, členský příspěvek se od roku 2023 zvyšuje na 200,- Kč za rok. 

Jenom připomínám, že členské příspěvky na další rok je nutné uhradit vždy do konce 
předchozího roku – pro rok 2023 tedy do konce roku 2022, maximálně při účasti na prvním 
turnaji v roce 2023, to je 11. února 2023 v Havířově. 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. Informace podá 
Eva Švecová:  eva.pinec@email.cz . 

6. FINANČNÍ  HOSPODAŘENÍ 

Finanční stabilizace klubu patří stále mezi priority výkonného výboru ČMKV, pro úplnost 
uvádím, že k termínu konání Volební valné hromady spolku 18. 11. 2022 může být na našem 
účtu částka 181.319,14 Kč (rozdíl oproti částce uvedené ve zprávě revizní komise), 
protože stále probíhají jednání o navýšení našeho rozpočtu u ČAST, který v současné době 
je ve výši 175 tis. Kč. Věřím, že to dopadne pozitivně, i když se jedná v letošním roce o zvýšené 
výdaje oproti předchozím rokům, které jsou z důvodu výdajů souvisejících s oslavami 
40. výročí založení ČMKV. 

Zpráva o hospodaření Klubu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 včetně revizní zprávy 
jsou přílohou této Zprávy o činnosti klubu za rok 2022. 

7.  ZÁVĚR 

Děkuji celému výboru nejen za jejich roční práci, ale také za práci v celém čtyřletém období, 
a byť jsme měli na různé situace různé názory, vždy jsme se shodli na řešeních, která byla 
prospěšná pro úspěšné pokračování a rozvoj činnosti našeho klubu. Domnívám se, že minulé 
funkční období bylo úspěšné, překonali jsme krizové období COVID-19, a tedy platí to, co jsem 
vždy říkával, že veteránský stolní tenis přežije vše a myslím si, že máme dobře nastartováno 
do dalších let naší činnosti.  Dovolte mi ještě věnovat tichou vzpomínku těm, 
co nás v uplynulém období opustili. 

Při tomto děkování nechci nikoho opomenout, takže děkuji všem členům, kteří prošli klubem, 
samozřejmě těm členům stávajícím a jejich rodinným příslušníkům, protože bez jejich podpory 
by to tak dobře nefungovalo, rovněž děkuji našim přátelům ze Slovenska. 

Mnohokrát jsem Vám všem přál během roku hodně zdraví, štěstí, pohodu, hodně sportovních 
úspěchů a rovněž vůli vše překonat. Nám všem rovněž přeji, aby náš Českomoravský klub 
veteránů ve stolním tenisu byl při zachování všech našich tradic klubem moderním a všemi 
respektován. Úplně na závěr Vám přeji bohatého Ježíška a v novém roce 2023 vše nejlepší 
a hodně peněz. 

Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.  

Olomouc, 8. listopadu 2022 
Ing. Jiří Juřena v.r., předseda spolku    
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