
z'PRAVODAJ
Č esxotvtoRAVsKÉtto KLuBU verenÁNŮ

Roč. xxvlll 6/2009

ě.236TURNAJ



2

ZPRAVY Z KLUBU
l)IIJnilA.I v cEnuDI|ÍI

v Eobotu dE 5.9.2009 jam uapoňídaIi v Chrudini šeoŤý turnqj letoš.
n{ h6 roku'který nó} pořadovó číalo

2]2 b:iíěů.Pouzo úěert žea bvIa o
.Fctrcu Jolín.

<ovi i oatatdn pořailatelůn'kt.ři !á! El|oňíi|ali tl.vě1ý turosj oBavío dokÉaali oPerutiY!ě Při..let jaĚtě tři da'lĚí stoly'ogl}€B !8, .lovatr!ápt a tíu zajictili ryoh\Ý cbod celého turoaje 
'rteý skonřil v lcrisnén ěase vo 2o'3o bodia.}$alíu' že to by1 twuj bezprobJ'émvý & Eěl wgo.

kou úŤoveň.Pohld to bude ržné'r{'di bycbon přijeIi ilo ébrudj *i i příští 
'ok.vít ězqvé' f i+ti:! é' :ggiJil+rig té-gJÉlĚP:É.g'

[4o(4):])Fojtítoní 2 )BaĚtářorÉ 3)xoruard - GrrlfoYé 4 )s8řdubojov'í. Y5o(8):1)|á.touškovrí 2)Ia-
bítová 3)ciu'í!yiorá(SYK)'razEf,ové lr'Y!ra1oÝíw6o(13) :l)Iarabová 2) Solařové 3 ) }b.ršíková' svo-
bodové ll. :F5lĚovó. mo(7) rt )r..| oul 2 ) I'otůčLouá' 3 )Kre jěov{i' Sed}áěková )f :Yioová. u4o(23):1)
sa€'íěik 2)Bí1ck 3)rorurr'va1€š(xc) lF lBrožek I. u5o(43) :1( stucb\ý 2)Just ] ) Svědík':I{boroý
5:votBva. |60( 34) r1)iíračiř{l 2)Krrělra J. 3)E8ra.1ík'Yi]'íck }&.lKozáko l55(42):1)Yotípka 2)Pls-
obeI 3 ) lbch!8p\ý ( svK ) 

' 
souček l8tca!ab([d). I7o( 29) l1)Eo1ode(svf,) 2)s€i.l1 ] ) Jauba, |Ékula

|8 rčeabvič. tíí5(22) r1)Inotka 2)J€ž.k 3 ) Brrahtar Cilora }8 !c'ort}er. lm(?) r1) &rzba z )Cbroust 3)
Elavíč 

' 
Zí.oa lf rSvoboóa Yo

I. 2)4{39{

5y. 36 6 58 tort
v chrudi *i jare přijuli dalšíob ěost lovýcb ěleurl: Jiříbo ďerveného

z Pgrdubic 
' 
Bobu€lava Friedrioba z Litoněřic 

'Františka 
Jakuboe z Ch1en,l6.ros1ava Ke1na.ra z

l{ového Jičílo'Václava Kovacee z |6ela a Pavle va'l'ka z t&rtine.
3 ) 9!g$gášt'LA-ER.IÍ-!Q!9g$

Sedu atatečqých e o.lbodlaqých čleui sE podíIe].o !B obtlově oEň.Fo ak.
tivu'}rteý trva1 přeo 5 hodia'doopěli jam k závěru.Tento obuoveqý oIfi bude přsdložen na TlÍ
v Ťišrově' VťK ko acbvéloDí. PoLud bude cabvtílea'bude nit p1atúo't od 1.1.2o10.zuěn je opravdu
boduó 

' 
oejrrýrazněj Ěí je asi EÝé bodovríní Tl.'kdo ge nroelo naýšit bodovríní o loo boilů'Proto'

aby by1o nožlé ohoilnotít dž 32 urÁ6ů v kategoťii.zněuil se i ui'ev goutěžo níEto o asjlepěí.
bo hniěe budcm brdt o njúapě&ějšílro hniěe.Ye dvou skupiÉch se bude btdt až od aeilni br{ř{,.
to zna.osná'' že poh'rd přijede 1 . 6 bníčů'budou hrdt v jeilnó Élnrpi ňě kaž{ý a k'!žqyn.

tte otoov; ottŘ aa ooaírelilZa odboru ry . [Il}r.Jarodr Štuuat, zdeaět
Souček,Bohuslav širxa". ffi cltív r rng.víasta svobodoÝé'Duša^u lólitoris
a LÚ'nir hrzba.

věicbDi gutoři obaoveného onň aourají'že uuae v;
a bude V'EK Přijat.

4)gauJ lIsfno
I!-dtq't$gL 13 lgtooh lsbude lotog Tu v Eluku.Jo to divné'ale vedou.

oí oportovniho areríru uio rníly.Áli v dalĚíu
sportoÝEíIu středialc,r'které uÍ bylo doporuěeno'v Eustopečícb'nabyt o uía žrídd zfiea.A pokud
jsg! cbtěl rarhovat rrrčité uepsané prevídlo v Pořd.lá'ú turrajů deoby . l5rava 5-3ldosta1
jsen sc do velkého prob1áor.6ýve1 jeilírrě TiĚoov.A Eíst!í Ěéf, Rostialev dernocb opĚt nazkla-
nr.l .l{o!6cba,l nís na boliěbícb a tak pojedeu ilo Tíěnovo uř po 3}Éipraví nárn 22 gtolů a ee.
h.er i Dooleby.obdivuhodné l řopozioe g. Tl. jÉou Ý tonto Zpravodeji.

s)mruóoví LIstrIx.{, 2o1o

Neai jeětě doloněeDa.Uvedu proto zatín pouze jisté a potí'řzéné tur-
n.je:6.2.10 Ho1ioer6.3.1o TiĚDoY,l?.4.1o Eavířov 

' 
15.5.1o lonlice Dg.l Pololkou a 25.9.Io ka-

ba.A 15.!6 Hďůot(Cíne) 2. - 18.6.1o.Do 30.6.1o budem uit louze ětyři tuna.j6 o čtyři tur.
oajo odehrqjem aa poilzia'z toho v zríří dva.věéchry turD&jo Ee blqjí v Eobotu.

o zbývajících třeob tu1najích jed''"ín.Jabi1e bude aěco potvrzgDo
j.hned vris infororji a vyi|án terd'novou lístilu.čarová přeilpoklríilríu' ž€ vĚe bu.l6 vJrřízem asi
v druhó po1oviuě října.



-2-
6)r.A5EcoR1E l€5.

Vo1rír nrže od roěn{ku 1925 a starĚí'aby ee při-hlasilí na ailresu: UUDr Ja.
rouír Škrrba1,Eřbítovuí 2,682 01 vyškov.@91 q}KL a .|q:odr,by nídl obaovili kat.E5 v příš.
tío roce.Je potřaba'aby ae b ilvána jez<tíoín hráěfu *'lbiíóii 8
ťfiÍ-ffiíďi 

'kt;ří by 81íúí1i'ž€ a,bsolvr4jí ko1en pěti turujů v roco.Ko! r to zdraví e chud dovo-
lí1piěte na qýše uvedonou adrgau do 8.1o.2oo9"

7)A&UJP-',EggL!SI.
T ěeaké sobi Svayt}rling club Ittto'Datio..} ( scr) doĚlo ks z!ěrrě vgdeaí.

Dosavad!í přvdseda' \lltadinír lÍiko re zipova1J{ovou přcdsed$ní byla jedDoryE!1!-!!9lg':g-i!g!
eiice Boubl].ová.Grai;rr1r,f eu a přejeo v aovó@

8)vÁcuv llftA.
l{áě ne hníě Vác1av ňíha se dožívrí 1.1o

90 roků l T pos).edn{
poa16daíbo osobDího

t

noj ilo' Eostinaého.
\téolave 

'vĚioh''i 
ělenové ďlxv li k Tvénr ri'žasnénr jrrbileu přejí vše aej-

).epší a blavně pevué zdrarrí do @oha dalĚíoh roků a v Eogtinéu to určltě osIa.v:íc l
g)sqEta-\| fuoHJ ď'írV.

Seilná sobůze qýboru bude v $ítak 9.].o.20o9 v }993o hoťliD vs sportovní
berně v fiostioéb.čl€lovó qýboru a jejiob bosté qjí zajiĚtěry rccleby v penziourr Křiěka.

10)PŘÍŠ!Í-TU-B_g.
PřtdposJ'sduí turnaj }etoĚIri o€zotly a poelední ožnost k získin:í bodů pro

zďazení do osuiěek Da ťu bude v Bostiuén v Foťll.rkološí.Přijeilte Bi prohlédlout úpl.ně aovou
sportovai ha]'u' v€ kteró ."jí douíaí sto1aí té]d'tó svoji stríIou bernroEalg stojí na stejaén
uístě jako byla ta předol'Ázojící.!úižete proto porovnBt ja\ý pobok uíBt[í uěini.lí! Pořa<late.
1é '';n připrarí 16 3to1ů a těší ge spoleěně s qýboren durv na vaši v€lkou úěast.túí.n wř.ídit
osobrtí pozjtÍ{íúlšu oil ns*ora Eto].Eího tgaisu v Eostieéll a naĚeho dlotůoletého ě}ena Pepika $1.
tra'HÓrý Ylastaí č].ooskou lositinÚi naĚeho klubu ě.4t

t
t noo*""t 

ut, o,"o"

KONTAKTNI ADRESA

rozhovoru'bloý jsen s YáclaveÁ vodl jo plqý optiuiam a těší se !a tur-

Do tohoto číe1a přiapěli: Ing.V}asta svobodoÝá'
IDg"z.l€Děk lJrotka1 Jooef síD' nogtislEv GaŤnocb
6 Ťrrrrrír. ft12!g.
lřisk:Kopírovíaí Ea'ha 8.
Grďickó úpraval hrzhovi.
E-peóica t.ť'.ůo'L.hoiluotiou Eorn{ Poěeraice.
Íákr ad:32o kusů.
Uzávěrka ěís1a:14.9Éoo9.

Lum.ír Ruzha
Na Šutce 405/19
182 00 Praha I

Tel.: 284 681 62'l
Mob.: 736 412 047

e-mai| : cm kV.ruzha@séznam.cz

WWW.CMKV.CZ

+E.É *ÉFfr;*#20l0s
#ŤEEÉ#7EžF€ffffiffi*
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DALSI ZPRAVY
15.t6 EomcÍ! (d$-A) 2: j.}8.9.29}g.
IÍe apotupr&i E cN tralbbarlg.Bd bisEn Auo 

' 
Ť!z ilali jsm poštou ěi oeob-

ně nabíd}Y Da t€Bto zÁjezdJabítlka je také aE našig! rebovýcb s tÍ.ríBkáo.h rťÍ.cnlsr.cz
lcá už jelou ěg}Éu aa va^Ěo při.hlÁĚ$.bhrtl lěkito ěekaI s přihlríákou,

nepoaílalirXoorr posíJ.ríloa Zpravoilaj 
' 
obdrží sIoženku ve Zpravodqji'kour neposílríu pošlere ji

poštou.Eogío o ur;robJ.ené zgp}aceaíl nsjpoztléji do 14 dní.cáBtka neaí vysohí a liJronu aeo.poštou.Eoaío o urJrob].e!é zap}aceaí' ne
brozí roililqý rozpoěct t &!99h.!g-!9.-E9 drubou a].oženkou.kterou byste Eo-
bli doatat v

jst6 llož€lku ae<lostali;zapladte prosíra v EostilDén

zrijezd bude pro DBlý zájcn zruĚen'ton 8e hlrrboco 4ýIiJ.Fo Cbrrrdiui už
v přihlriě&Écb zetín ohvbí někteří

už nuí nríg}edovet
B

jezd nlžete zap}etit aqjcitnou.ÍĚan prtrelqýn v ebnririri poaílc.l balkonrí apojea{ a varia-
lirni 53rafogf ..l|!iohni da1ýl při.blrí.Ěení už ho dostalou roÝ!'ou.

velice rádi.kdybyst€ a€ přibltísili už v
dnáaeio

S pozdreven
Lusír hrzha
DuĚa! lblitoriB

vřnB-č!ryxÝcH EňÍs$q!.!A.s-39}9.
Be turna.jl. Y cbrudi.Bi nsše Detrikiřka Eve Švecové zabijila qýuěr dr

na rok 2o10.Zap1ati1o asi 15o úěastaíků.Je to bezké óíslo'ale 8o nozaplatilo l
Dglší Doglul É{:ybířá!í 93.
o kon pňetlpoklriiÉ.m 

' 
že bude na turnaji v Eostiarrón'tour jsm složgDku

ěi penízo po uákon pošlgtó.hosír
Studec\ý a další'aby vybrall peaíze

takó tsl zvané |.ilegítJdi€.. ja}o je Eara].í}'Bouč6k'Tva!
od svýcb tanaráaů a přtda'1.i u{n je v fiostí.Eoén.

telaá bra'doe
š1cď-.i9-le!glék9-| IEbojto 36
aěčen zebďeaó.Joště sg nie uggtťgtilo I

!ýfu cP B8 :9L2o19:
1oo'.{ě PasÍ\ttť ěleaové a oožností hnít na jaihaon tunqji.
15o'{ě lqlcbgdqi' l.Dťalidé' žeqy v .lo!Éc!oEtl.
25o'.*ě gctatúí.
Poobop1telrrě z{<li přijmre od tobo konr se dďí dobcovo].aé Dav:ýšetrí

dp.přadau dókujso vĚea za urychloé zBplapen{ l
S pozrlraven

T,rrniir brzba

POVOLENI
Vydávání tohoto Zpravodaje je schvá|eno
Ministersfuem ku|tury pod číslem:
MK CR E 18058

OUU
ev-

wvc
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Turnaj GMKV po pěti letech opět v Ghrudimi
Veteráni se zás|uhou místních nadšenců setke|i opět v ha|e KST Linea +TJ soko| chrudim, kde 5'září

proběh| Úspěšně již šestý |etošní tumaj. ÚěastnÍky vřeb pnvíta| starosta ve|ice pěkného města pan Jan
cechlovský, Bc. H|avní tíhu příprav mě| ne svých bedrech lng. Petr steineÍ se svými pomocníky, pňpravili
Vše potřebné do haly a také ubytování a obóerstvení sportovců' Vítězové navíc oMĚeli od města krásné
knihy o jeho hislorii. V|aíní řízení tumaje spoleh|ivě dirigova|a |ng.vlása svobodová spolu s Pavlem
smo|íkem a skupináfi. Jim Všem také patří náš dík za zpÍacování výsledků pro jejich další vydání. Tumaje
se zúčaýni|o ce|kem 232 veteránů, ztoho 32 žen a 200 muŽů. Pňje|a velká skupina s|ovenských přáte| i
Georges Ge|hausen z Lucemburska. Úeastníci v úvodu uc1ili minutou ticha pemátku zemře|ého kamaráda
Josefa Hovorku ze Šětí, který s námi hÍá| 23 |ď a dobrou hrou získa| pbs 16.000 bodů.

Pouze ětyň nejm|adší a velmi dobré veteranky si pňjely zahrát do chrudimi a z nich po vzájemných
s1ňetnutích vyš|a vítězně bez porážky Jana Foitíková, kteÍá dokáza|a WhÍát i některé vyrovnané sety. Na
druhém místě pak Ludmila Baštářová, třetí skonči|a lrena GráÍová. dříve HeÍmanová a za ní skoněi|a
sympatická Aničl.a HaÍdubejová. |reně a Vladimírovi GnáÍovým přejeme šťastnou cestu spo|ečným
Životem ! Dvakrát více padesátnic bojovalo také urputně o dobré umístnění a body pfo závěreóný tumaj
v Tišnově. Nedaňlo se tentokÉte vedoucí hráčce kategoÍie Aleně K|išové, naopak na ní nahrá|a
staníslava Matoušková 150 botlů' kdyŽ @z poíáŽky zvílězila postÚpně těsně nad bratis|avskou
Gi|lányiovou' s|etinskou, Vrzálovou a v závěru nad velmi dobrými MuDr.Maza|ovou a Mí|uší Labíkovou.
Mí|a pň cestě do Íiná|e hÍá|a výbomě a uspěla s K|išovou, Novou, Maza|ovou i Gi|lányiovou. Ma|é Íiná|e
Vyhrá|a VÍza|ová. V da|ší nejpoěebější věkové skupině W60 se zúčaslni|o 13 sportovkyň. Na nejvyší
stupínek vystoupala Boženka Lérchová po pěkném výkonu bez poráŽky. Hráta s Hypšovou, Go|dovou,
V pavouku s Adamovou, Mafšíkovou a na konec s těsně 3-2 s ve|mi dobrou Květou SoIařovou' Kerá je
VedoucÍ hráčkou skupiny. Dobře hnála i |ng.svobodová, Kerá s Maršíkovou obsadi|a třetí místo. Ve \MZo
Žen se dě|í o výhry dvě nej|epší' tentokáe zvíGzila jasně zdena Kalová b€z ztráty setu před
konkurenlkou Atkou Potůčkovou. o bronz se podě|i|y E|iška Kfejčová s A|enou sed|áčkovou, a|e i Luďka
Vimrová, Eda Bartošová i He|ena chme|ařová miluií sto|ní tenis.

V nejmlaclŠí kategorii mužů byl nejúspěšnější šGfan sagáčik z Valmezu, Kerý proše| tumajem b€z
poráŽky' hrá| nejprve s campou a Pátkem, pak v pavouku s chlapkem, mezi čtyřmi s Kortusem - vítězem
nad F.skáce|íkem - a ve Íinále nad úspěšným z P|ahy' zdeňkem Bí|kem. Ten pbhÉ| Po|anského,
steklého i ch|apka, poté v pavouku Pátka a ve|mi dobrého Va|eše' Pěkně hrá| i Mergentha|. Škoda, že
našich čtyřiGitníků jezdí poměmě má|o - 23. To padesa|ka mě|a o dvacet hráčů více, nej|épe z nich si
ved| tentokráte Rostislav stuchlý z Mohe|nice. Poráže| postupně Pavelku, J.sed|áčka z Bratis|avy,
Kašpárl€, v K.o. sys1ému pak Škardu, ve avÍmná|e zbyňka Špačka, dá|e také výbomého svědíka a na
konec překvapení tumaje . Františka Juýa z České Lípy' Tomu se podaň|o překonat Nedomu, schejba|a,
z.sed|áčka z Bma a dá|e i si|né boÍce Wagnera, -vedoucího kategoÍie PořÍzka a TáboÍskéno. Gretulujeme
! KÍomě jmenovaných hrá|i dobňe i studecký, sveslák, Hčka, Hudec, Posker a bratis|avský P.Ga|lus.
V kategorii M60 překvapil všechny pfftomné první výhrou |etos KaÍ€| HmčiřÍk, i kdÉ býva| pravidehě na
stupních vítězů a je proto zde jasně druhým hráčem za JáÍoý Kuěerou. Vš€k také s ním sved| velmi
vyrovnané závěrečné utkání }'2. Karel pos1upoval po výhrach s Hejz|aÍem, schovancem, Jaroňkem,
Bruckmii||eÍem a mezi čtyřmi s výbomým Vi|ímkem' Mistr Evropy Kučera hrál úspěšně se strakou,
Besákem, Ve|mi těsně s Lexou, dále o semiÍinále s paÍdubickým K8d|ecem a také těsně s úspěŠným
HaÍalíkem. Do osmičky nej|epších se probojova|i i Ant| a Koze|. skupina M65 byla teké ve|mi početná
s 4ai úfustníky. Letos po druhé se vítězslví podaň|o v si|né konkurenci Emanu votípkovi před Jirkou
Pische|em. Votípka hra| Výbomě s Micha|em, Baluchou a Bujnochem, v pavouku pak s Jáěem, Burešem
a v semiÍiná|e se součkem. Pische| také úspěšně s čáslavským, Konečným a Boučkem, poté se
sch|app|em. Dá|€ mus€| odchíat po bitvě ve|mi dobreho senohrábka a pak i ve|ké překvápko tumaje
Rudolfa Mochnackého ze s|ovenského S|iače, Keď se tak umístnil na krásném 4. místě. Velice pěkně
hraje v sedmdesátce také další slovenský borec, je 10 Jú|ius Ho|oda, kteÚ s náskokem vďe pořadí.
Vcelku |ehce hrá| s Hejným' Kync|em i sejpkou' po s€tu arati| se staniou a Janebou a Ve Íiná|e na něho
čeka| Pepa seid|. Ten jen na začátku porazi| o.Malínka }2 a pak postupova| s Kukanem (sv]o'
Formáčkem' Gerdžikovem a v semiÍiná|e s o.Miku|ou. Do osmiěky so také probojovali Páca| a G|aser. V
kategorii M75 se seš|o 22 účastníků, hrá|a se zde řada vyrovnaných Utkání' z nich zauiala na přík|ad
střetnutí o.Nevole - Janíček, Buchta - orlík, cipra - JeŽek nebo Bohata - Bušo, vše 3-2' Vítězem se sta|
zdeněk Lhotka, |etos jiŽ po páté. Největší odpor mu a|e ve Íiná|e k|adl ofenzivní hráč s tvÍdým útokem
Kare| JeŽek. Ve|mi dobře se pfudvedli také třetí Buchta, čtvrtý cipra i da|ší spo|ečně na pátém mííě:
Preis, GráÍ a stanček, osmým byl lng. Brožek. Pos|ední kďegoňe osmdesátníků mě|a ještě sedm hráčů'
z nich bez ztráty setu - jako mnohdy obvyk|e - zvÍtězi| bez prob|émů Lumír Ruzha. Druhý RUda chroust
také proše| až do Íná|e bez áráty selu a da|ší přáte|é ío|ního tenisu se seřadi|i pod|e s|ušné výkonnosti
do pořadí : H|aváč, zíma, V.svoboda s DÍ.skuba|em a si|hán. U našich nejdříve nerozených obdivujeme
jejich Vita|itu a radost ze hry. V Malém finále uspě|i: VÍzatová, Hyp.šová' vimrová, M'BÍoŽek, Votava,
Kozák' canaky(s|ov.), cenkovič, Gíirt|er ,V.svobocla' zprac.ova|:Zdeněk Lhotka
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DRUHA POSLEDNI ZPRAVA ME V POREGI
výsled\y'přeato vša} jich ješ-

tě sttíJ.e bo.bě

&5oS :Koryleb{ výglEdky !F.l6oS rYF
líř5S: |f Fořadí od 33rd'stao IB0S a
plebí l&.r t8oS:Kory1e{aí llP.

Pořadí 129.142. l65S:lÍF
l.3oD stroq'let!í uF. lts's

Pořadí 129.144 a
a tts5D:Koryle taí

skupi-ay 65-72.
li8 . 1{4OS :Kon-

Fořadate].é několilc'ít doplňovali na iaternetu

skutéč!í poěst lašioh hníěů:
V Forgči jsre nělí př:ibráĚeno

vá,Říha Y.,Šlechta,Ilbroníltrasper.skutečně bní
tai přríní -ol" lx;t,rteří svojeffi*E-G

ý9 hrtičů z rrlzqýob důvodů odŤeklo
I

:l,anao-
.sp}řuji

výsleíb Pšícl h.á.9E:

UoS ( 29) cvÍ.:3.4) Pallský 9-16)Ezr }f-!2)Sno].a 33.64 ) 
jriie! T..Jelíaek yI. 65-128)D'Ýota'Jaao-

xu5ui.eoota'sa8iěit'sbá.oe1ík F!. 
'va1Enta 

129.234 ) Bguor E'l.v.o 
' 
božok u.'ch]BPok'Íort":!Ti.

trialrs\ý 1Sbácetfu n., za.atoutávet. }lF:5.8)Eardubej 33.64 )l{astDý r tfíěek'Bobgk (l{C ) 6F128)ci.
}ur ta,{ir5e16 r.o,Luii''"qý,soutqsr Y.o'voldra 129.228)l&rgs!t.h8'1'Foruínek(]ď).
x5os( 42 ) 3w s2)g6cav6. 9.16 )Sobraa,Špďek Zb. 1?-32)I{rěka'Polrík;PořízeE 33{4 )cílibulk' Studec-
qý r. $vestrit'voj t€k 6F128)Dospišl1 I l'Kratoobvíl J.,Kuchď, Sýkora, Ši.uooovEhý 129.258)BBm.
nsk,BoěannBohuná<,Brd,zda,ďo:loel,Errěa.i.9Jílek,Koželrů'ltišejka1l{orotoý V1 . 

' 
Pave}ka1Studjlka'

Stuo}ůý,lÍaper,Zajía. uE:1?-32)Grr4ť 33.2Í )Drú!í}'Dunajčík'DvořáJc'uojgr,líartíueo'lloha1
Fooh 

' 
Prosa' Suobáusk' S.i níěekrwobgr w.o.

l{605(29):YF:2)Faf,ek ffi)Sekanin" 9.16)btějka 17-32)Krupnír,Kuěera J.,Remš ]].6{ )Anbrož'Ho.
ráE'Eraěiffk 65-1.28)Ey1s\y'strata'Šta.}zor }29-142)álet]'. }F:5.a)Staňa rz.:z)nu'rel,JaĚa Z.
(íc) 

'Jifák(l|g) llcxa 33.54 ) liĚrí.nek' lbcek 6 5-137 )BÓd&íř' ci.Eburek Ý.o' Divíšek'Ďr'rraěka v.o,ilrí-
la1 Harzer,w.o,Kozel w.o'oščádal v. o' P}ecbáč .
1655( 23) :YF:9-16)Pi8cbe1 17.32(vašíěek( Ng) 

'votípke 
33.64 )sno}ík'souěek.6!.128) tbIito:is 

' 
fo-

oblík'Vlk 12}1zl4 )Ilnrbeš'Jtrovec 
'Kre 

jza' l&,leěek' l(ichálek A. ltr':9.16) Říha u' 33.64)Cerzýl
Eíjek 8. 65.}40 )Balucba Y.o'Baue" st.v.o'Konsěqý,Kuěera K-v.o'Kopeček v.o'}Iě'ka'Roud Ý.o.
@$l9)3l|8r9.16)sei<l1 17-32)sejpka v.o 33.64)l{ikrrla 65-I2o)lb1íoek'Fovobi1s\ý'Eícď. lFr
I)Jaaeba 65-116) Gordží}ov'K]rDo} oba Í.o.
w5S(11):W:2)Pékos''íl. 3.4)Ihotka 9-16 )cipra 17.32).Buahtg'.reželPicb(li0 ) 'h6ís. 

!{F:]. )Stan.
ě6k 17-32) nauschgr roo 33.56 )reurztrt'Novotlý J.obe v.o.
llBoS( 2) :llB : 3.4)huba 5.€)Fia].a.
sl!f;YF:9.12)Eteváě.
@!|ll):Etr9-16,)Eojtíkovrí'Ioq:bová,33.66)Eer:na.aová.Gzáfová lF: I.66 ) BraJrdsj sovri' Ear{ubo jová
Y50S(8):vF:F16)Ihdkorrí,EliĚoÉ 17.32 ) l{azalová 33.64 ) }btoušková'Nová 6 5-€4 ) Hodková 16.:33.'64 )
J:aFEr 6 5-84 )Eor69roTÉ Ýoo.
sQlll)tlts:5.8)Bartoěod E.9.16 ) Solďoví 17-32 ) saol5ovtí }s:17-32 )Eoříaková w.o'sypšová
W65.S(4):YF;!)rt'''-"1ová 17.32 )Vygušilovó }6.:Fl6)Sveoou{ u.3z)nogelbergovó
ťlos(3) :tF:1|-2o)íyk1 ltr;9.16)Kúowi'vi@oYá
rí5s ( 2) :ltr. r 9-16 ) Potůěková ul' 33-4 ) Bartošov{í E.
ffiSlT):lr:2)Krejěové
@:treobsazenol

u Ělrřhgr gvádín !9 W tšeoEř pÉglv ta vž9l.9ve qeilopgir*." !se'ÉÉ.
l{4oD( 34) rVF:9.16 ) PalBkýšpaček zb. 

' 
Polák-sg€á'ěik 17.32)!rvotarle1ílek YJ.,Ezr.IlÉjek T.;Ja.u.o.

štík.Zlatoblévek 33ó4 ) Ni€doba.Sbíoe].ík R. 
'6ř12a)Cb}apek.l6'ček' 

l&slný{ortug 
'skáog]'ít 

Fr..
V lanta lL,Bauer Dl..Datho(@R)Ý.o. lfi.:3.4)Hardube j-lbr8Bnt'ha^1 5.8)lrožok l|.-'SoutnBr.
Jo0Dli]!?I:vF:3.4 ) Cecava.Vojtek w.o 5.8)ffdka-Sobran 9-16 ) Pořízek.Stuoblý 17-32 )Baríztla.Studac.
\f I. 

'Koželrrh.Studýaka 
334)BoníEek.bcb'st8'1uer.ze..jío 6 

'.122 
)c.í.aibu1k.''|f,agner, DospíĚil I..

Kozel r.o 
' 
Gníf {ucbď'Ho jgr-l{a.rti.Eoc 

'tlroěa1..Noha'Krg'tocbví1 
J.-Siníóek v.o 

' 
}Íatějka-Svesták 

'denoch..Gieae(@R). !E':I)PuYo]ka.ca]'1ue (svx) 33..64 ) ltiĚo jkaďovotqý VI.
}5oD( 26 ) :l'r:1)Kučera J..Seka4i.na 9.16 )Hy1shí-Rg'[6š 

'Jinik(ilď).vušíěek(lť ) 
1?.32)Bedur{ř{a.fek'

I{r"něiřít.Ipxa 33.64 )Divíšek-Ďur"aěka'Eor{k-Staňa. ls.3 9.16 )&í1a-tÍu@€1'Lirohárek-Plechóč.
gi5D(3a);vF:3-4)Pische1.{$ni6snao(@n).5.8)Souěek-Yotípea 33-64 ) }bloček-lÉrka' }IolitoliB.
Byoblík. MF:3.4)Jarreba-.Sno1ík 9.].6 ) Říba ií..ll-Ik.
}@!l!!}vF:9-}6 )Ježek.líikula 17-32 )Cipra-sejpka'Gerdžikov..Seidl'Píca1.lfe@!gut. l&.:17-32)
t{ovobilshý.stanč e k1 }blíns k..Sallendre (F'.a ) .
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6 ) !.vE : 1 )Drotka-l{aph ( sUI ) 3-4 ) Buchta. &íkogňil. J.5-8 ) Pt€is-Rguscber.
:YF : 2) &zha*.orsbe€( sHE ) 5-8)Figla.EIs,Yéě.
rÍeobgazanot
;liF:2)Eornalová-Ioag:iaová.lF':5.8)Fojtíkové.Ea.rdubejová u.35 )Branťlg jsové.?aluěová( svK)
lvF:1?-32)KJišofií-Hatouškové'Bovrí.So1ďovrí 33.40 ) Duftové- saolcová' Hodbvrí.Iazalová v.o

rTF : 2)Bartoěové go.iEu''''D].ová. }$' rEy5lĚová.VyouĚi1ovrí.
tTF:o tE.r9.13')BoseŇergovéšveoovd.
lvF : 9-1o )!Íykl-tui ( xrÁ )
rlileobeazeuo t

lF : J. )rlr gy{.pgůůěkové 3.4 ) Ba3tošové E.-vi6oní.

@{!] :Wl2)rrejěové-Dobri'i"" ( RJs).
!9!Pl9|: ťeoboaaeao l

KomatÁř:
NB tonto 8.lE 'jare získali 15.o Ed&i1í'7 5.ež 8.nííta 3.5 vítězstÝí

a
oěekÁvali.UuígtěLí 5.8 jsou sloělá a pokud aa někonr !oPo.laři].oz trátu' taD' k.l6

překonat tento PoÉlsdLi EedailoYý lcriček'věřím'žo Eo llu to příště Podďít cho6 to jenon tr.
pělivoBt t

Tentobrit jare nó}i rcěokaně *1é procoato postupu'jíoícb bníčů do VE'.Ěi
kouočaéu uoo61o gin8lůrětyřber9nržů a žen to bylo l9y\Ýg!-6lr2É.ťa jiqých še.qrionritecb nívé-
o kolen 7oí a' někťly i více.lsi se zvedá celková rjroveň a jezdí nárě glabšícb hniěů.

Závért

o8,tete.v6 vr , kde EaPOVa-
bníěů bylo nuceno sb.sěo-

vat'protože pořa,det€lé jajich aípasy Y sing.lu a ětyřhřs .alatli].l. oouěasně;alo v jilé baJ'e l
Ja.b&lo ss vždy o koubinapi IE a l&, nobo tanrkde ětyřbn hrÉ}i htd'ěi z růaýcb kategoÉí.za
tía účelaa aapíšer pořadate1ůn ostý dopis a budsrg žrítlat fiasněaí nríbraial g onluvu pro !a-
še poškozená bníčeJbpii Poš1eos EI[U' o výsleilku vás budem i:rformvat 

' 
a}e nic ninóřĚdněbo

nEočobívríc.
Jsre rddi'že toto 8.}íE v Poreěi skoněi]-o.T kityž po gporto\E:j stláace by1o

pro nÁq velíce rispěfuá,po stráaca oresBiz&člrí to by1a naproatri katastrofa!

Á !!oto volátlr vzbů!:u do ďíIty t S pozdravem
Ilunír h]zh8.

NEKROLOG.
Českomoravský klub Veteránů stolního tenisu sdě|uje smutnou

zprávu, Že v sobotu 29.srpna 2009 zemře| náš č|en,
dobný clověk a kamarád Ve Věku nedoŽitých 63 roků

t Josef HOVORKA

Stejně - jako jeho otec - by| výborným organizátorem stolního
tenisu Ve stětí, kde se řadu |et hrály pravidelně Memoriály

Josefa Hovorky. V ČMKV by|23 let a získal přes 16.000 bodů.
Také jeho zásluhou naváza|i místní stolnítenisté přáte|ské

Vztahy s |ucemburskými sportovci.

Čest jeho památce

ING. ZDENEK LHOTKA
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PROPOZIGE NA TURNAJ V HOSTINNEM

l ) IbÍrdrbl TJ TaFe ttostinné ve spolupr&i s ČMKv
2) ortuu: t0. ŘJjen 200

3) Mbto tonÍEí: Městslá spoÍtovní ha|a v Tyršovjch sadcch

4) ved3ni tuřnrj€: BaÍroš PelÍ 8 skuPináři

J) IŤíl.áštJ... R'gč o*rbld v rlrísé trrr4jg uegna!ějl všat do l0 ruinrrr přtdplánrr9zlým ulhálť,''fu:|.
dené katqorie.

6) bÍormrct o trr8ii: mimo ubytování _ fu.dlovi: 2E4 6E | 62' , 736 4|2 a.l
7) Uby.oťfut ?4iišťují si hráěi smrosanrě: UbvtovÉuí olš8: óo3 t57 43ó' Jaroslav.olsa@seznam.cz

ubyrovari.lwlcz
T€chbx sDoÍt: 499 44l 070, sDort@techtex.cz www.techtexsDort'cz
Penzim Kňč&a: l05 5t3 E{ l' info(aDenzionk.ca www.penzionk.cz
NrěŠÉ&.ý bo&| Dorigk!: 499 429 3ó6' info(ddorinka.eu

Ůwv-dďiúr.gl
občcrrrrtd: dišťujc pd.d.E| p csbu dru trviní vcl&é ccoy.
VkLrdy:

: M40. M50, W50
Mó0' w50
Mó5' M?o' M75' Mso' *óo' tv?o

N€čl€nové ČMKv: Česi a Slovenšd
Os(8hi

Přcdpis: rkaje se podle plamých pravidel s@ln|ho tenisu a oHŘ ČMKv
KrtryoriE: Je g+}sáno l l kategoríí: M40. M50. !!íQ, MÉí, tí70' M75. M80' w40. -w5o' w60. ]y70'
Hraj€ se od Íočtt|ku 1969 a mtadš'. Žrny Po d€s.ti let.ch mu'i kar M40 a M50 mvněŽ po t0 letecb'
ostEtoí krtc8ořic po Éti Idcctt

3) Česový progrem: Kateeoric
M70, M75, M80, W@, W70 7J0 - t,20 8,30

8)
e)

ó0+20=toKč
50+20:70Kč
{o+20=óoKč
120 +20 = l40Kč
220+20=240

r)
2)

4)

5)

6)
7)

w4o, w50
Mó0' M65
M/tO,M50

Prezrntace zahríielí

1020- t0,50 1r,00
I 1,50 - 12,20 12,30
l4i0 - r4jo r5,&

Rozrňnné taregoric se dobrajl 8' ó konc." Poibdfi.lé s' .wbřaztjl' 
Že pouzo v př|padě

mimďádného počal účas'ftů mŮž€ dojít k č8sovému Šklua! prezerttace mus| však být
dodržBna Poďe ěasového pÍogramu.

systéB turorjc: I. š!poň: 3' 8ž 4.čl€B!ó skryiny' kdo hraje kazdý s každýn. Hráči na prvnům a
d&hém mÍstě PosttlPujÍ do VF' osEEú do MF

I,. stuPe',. vF 
' 
MF se hraje Xo sjrsrÚmern.

NrgzovóuÍ Jednotlivl slq|Pioei nasadl ura* poat posranro paarého žebř|č'lor po posbdni YC. Ti
hráěi' hď| noctartovsli v roce 2009, oHrá nejnižšÍ číslo a brrdou rb€c€dně zařazeni n8 poeledn| misB
do skupin své kategorie.

Porrhy: v Íozliš€oých barv&h čenené a čané , výbradně se schváIenlm ITTF| ! !

zdrrvo.ni st.v: KaŽdý účashík stBíuje na vlastní riziko s vědomlm svďto dobrébo zdravotnlho stavu

2h TJ TatÍa! Hostiutté: PeE BaÍtAš a Josef st& z8 ČMKv: rJÍúI &&b8
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PROPOZICE NA TM V T|ŠNoVĚ
4s$Ú:qg+g.sE''É-LE4.ctrÍr.gg9lE-sgE!.gE-Ii!g-z!.s-2o99.
Pořadové óís19. lunra.ie -.ie 23e.Brrde to oaqý a posletllí tuflu,j rokrr 20o9Jínto tur-najon bu<le uroffi-zďožen{ ."!956. nu6tr " *"" ígez.

rqruu po{íp'e.iÍ:T[€ Koral Tišuov ve spo].upnfui s ďlxv.
uIE!9.Eg!trN:!r Sportovrrí hďa v T!Ěúvě,Riegrova u1.a4.DAfl'ili 20. . 21.1]..2oo9(PÁ + 56).l -
E!mIÍ-TUI''AJE: Řeaitel a b]'avaí rozhotlěÍ - t',g.Wasta Svobodovrí r

zéstupci 
'řs&itelE rPevel s'oHk;Dušal lblitori. 

'Jaros1av 
Kuěera,

!6phniqhý vedouoí a hlava:í poňedatelr Bostislav. ďerroch.
I'iaa'noe:JiŤ,ka líaršíkoní a Eva šveoová.
?tlrer'otttíkrSvót1ušt.a Boroobí
ďrenoYá ětáb.g:u skupí.nríňi jednotliýoh kategorií a ostat!í členové výboru.pňEopIs: Eqjg B€ Po.t1€ .Pravi.l6l ďlsr,oň' cuív & tohoto rozpiau.Kaž{ý úěastnil. gtal..

--_.-!.. -. 
tuj9 no, vIastní riziko s vědoníu svébo dobrdho zilrivotního stevu.

SYSEEI !1JI[áJE: Erajs se v osničhí.ob o:]. . 8r9 - }6,17 - 24 a 25 .-32.d'gto.zařg,zo[i do osni.
ěek je tlrí.ao zigbu bodů z přeitohrízejícícb se.hd. tulTajů rokrr 2oo9.Fokud aěkdo
8bso1Ýova'l 

' 

všcc| :6db !:naiů'odeěítá. se nr jetlen, teJnejhorĚí,kite zíEl...l n9 j-nmĚí oočet bodů.T osričhí.b Éa.ie každí' s kaž.lýD'.
č^tsow poňo' 2o.$.žoo9(Pí)'r6E-]ToE-sffize výbortr a' slorBialíňi v hot€1u Květnio€.19'30 vIfr v-zŠ,iliBěgtí 28.ří jla.IŤogran sohůze je v

' Přiložené pozvánce.
21.11.2009( so) r 8,0o - 8'3o E!9?g!tape-e-qybě9 vkladů ).zo,;Kč-:45!!e.

8735 - 8145 e-
uýcb bÉěů g pouzo přítomé zařa,dí do osEiěek.

8'45 - 9'00 SlavaoetDí aebájeuí tut.."je uistarl.Eyq1r.
91o0 - 16145 Z.t';jeuí Ýla.st&{oh coutěži na 22. ato}mh vo všeeh

11 kategoriícb"loba rrkoačeBí ursí být dodržslat
].5,15 - 18'30 Vypďítívárú qýaffi

za'končení Tu v nístu:í raataurari v rrěku.
18'30 . 2o'3o S}avtoetní vybliěení vítězů,pře<|áni ootl'putov-

nícb pobí::ů 
' 
udA { ] í a tlip}oul.ijkoaóení 2ó,sezo-

ny čtKv, v reatauŤa'oi v řr;rnr.
2o,3o - 1'oo Tlneěuí zríĎava rovlěž v rostaureci v Krókrl'čas

zahájeaí tgJt€č!í zébevy je aívis1ý na ukoněení
přtdévaoíbo alrtu.poaúml

IJBEovrúrlr

oďnnsrvs$ll
Ň-oumffi-

k Ý€lEi úkolu,
pomoní$.

pouz6 E€
i|ý příchozí'kberý zapl.atí zIevaěná čP ua, rok B troraÉlaí !a, rok 2o1o.

Te1eťoa;6o2 54o 266
nebo E -
Je za.jištěno v prrlběhu celého tuoa.je v níetní restalrasí v IFčku.

zveng všeohly aaše óloay na závětrěd Ť!t a Yffi.Tůbec nezáleží na

se na' vís těěít

Za člKlÍ:
II.nístopi'edseda:
DuĚaJr lbIitorlg

Předseda:
I.uní' Ruzba

hoto 3euí}e jte.gJři.jedtg-ao r1Ěrova u!J9.J9'
zB Ttt Kora]. Ťišrov:
přeilseda odd.ST
Hostislev čerrmcb

l6.stopřredaeda;
I!8.zdeďk EtotJŠa
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SPONZOR CMKV

Zdeněk Vese|ý

sport spiÍl' s.r.o.
Mezivrší 29, 147 00 Praha 4

Tel./fax: 2M460 546

Mobil: 732 343 282

Emai I : sportspi n@sportspi n.cz

Ing,


