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ZPRÁVY Z KLUBU
1. PÁR STATISTIK ZE 39. ROČNÍKU
ČMKV zná šest nových vítězů Velkých cen, jsou to Josef Jaško, Jaroslav Schlappl,
Drahoslav Švesták, Oldřich Vrtal, Jaroslav Černý a Jitka Janoušková. Právě Jitka
Janoušková získala díky účasti na posledním turnaji v Jaroměři, kde byla ve své kategorii
sama, jako odměnu i celkové vítězství! Drahoslav Švesták vyhrál jako čtvrtý hráč v historii
Velkou cenu aniž by vyhrál jediný turnaj sezóny! Jako prvnímu se to podařilo v roce 2003
Josefu Pořízkovi, další byla v roce 2013 Alena Klišová a v roce 2016 Zdeňka Vaňková, která
v kuriózní sezóně W70 byla 6x druhá, 3 turnaje vyhrála Božena Lerchová dalších 5 Jarmila
Hummelová, ale celkové vítězství patřilo právě Vaňkové! Drahoslav Švesták je ale jediným
vítězem VC který doposud nikdy nevyhrál ani jeden náš turnaj.
Další vítězství vybojovala Jana Fojtíková a se 13 vyhranými Velkými cenami se
posunula na první místo mezi ženami, o které se doposud dělila s Kristou Bednářovou.
V obtížné situaci byli hráči ze Slovenska, kteří se díky hygienickým opatřením nemohli
zúčastnit posledního turnaj v Jaroměři jelikož byly zavřené hranice. Přesto se udržela
tradice a i tento rok vyhrál VC hráč ze Slovenska, byl jím Josef Jaško v M80 navázal na dvě
předchozí vítězství Júlia Holody a stal se 9. slovenským hráčem, který to dokázal. Druhý
byl v M60 Milan Zadubenec.
2.SMUTNÉ ZPRÁVY
Od posledního turnaje nás bohužel navždy opustili tři naši dlouholetí členové. V
neděli 27.12.2020 se v 83 letech uzavřela životní pouť legendárního nymburského
stolního tenisty Antonína Čermáka. Naším členem byl úctyhodných 36 let, dokázal vyhrát
2x Velkou cenu a 16 turnajů na kterých získal více než 40.000 bodů. V pondělí 4.1.2021
nás, ve věku nedožitých 71 let, navždy opustil Zdeněk Barták. Byl naším členem celých 29
let a získal na našich turnajích více než 12.000 bodů. A naposledy v úterý 26.1.2021 nás
opustil po dlouhé těžké nemoci Bohumír Rulc z Tatranu Hostinné. Prosím všechny, kteří
ste je znali věnujte našim kamarádům tichou vzpomínku!
Aleš W.Ruzha
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ČESKOMORAVSKÝ KLUB VETERÁNŮ VE STOLNÍM TENISU, z.s.
ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU ZA ROK 2020
1.

ÚVOD

Rok 2020 byl, zejména z důvodu výskytu a šíření COVID-19 a přijímání hygienických a epidemiologických
opatření k zamezení jeho šíření, mimořádný pro celou společnost a tím samozřejmě i pro sport. Omezení činnosti
se týkala všech oblastí našeho života včetně sportu a z tohoto pohledu je třeba posuzovat i činnost našeho klubu
v roce 2020. Z tohoto důvodu se nekonal Turnaj mistrů v Hluku, jehož součástí vždy bývala Valná hromada, na
které byla členská základna seznámena se Zprávou o činnosti klubu za příslušný rok, se zprávou revizní komise
(je přílohou Zprávy o činnosti), se zprávou o hospodaření včetně návrhu rozpočtu na příští rok (je přílohou Zprávy
o činnosti). Všechny zprávy budou součástí Zpravodaje a budou tam rovněž další výkazy, např. účetní apod.
Jenom je třeba zdůraznit, že oproti minulým rokům jsou vždy všechny zprávy a podklady koncipovány jako
celoroční, což poskytuje úplné informace o příslušném roce.
V roce 2020 pracoval Výkonný výbor ČMKV ve stejném složení: Jiří Juřena – předseda, Tomáš Danaj –
místopředseda, Dušan Molitoris – místopředseda, Josef Jungvirt - místopředseda, Jaroslav Kučera – člen výboru,
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
Jesenská – členka komise. Účetnictví nám zpracovávala firma: Radek Húska – AKTIVA s.r.o.
2. SPORTOVNÍ ČINNOST
a) V 39. sportovní sezoně bylo klasicky plánováno 8 republikových turnajů s tím, že poslední (osmý)
Turnaj mistrů bude sehrán v sobotu 21. 11. 2020 tradičně v Hluku.
Bylo vypsáno celkem 13 herních kategorií, z toho 5 kategorií žen (nově kategorie W 80) a 8 kategorií
mužů.
b)
319

320

321
322

Pořadí a termíny letošních turnajů:
15. února 2020
Hostinné v Podkrkonoší 188 účastníků (39 žen a 149 mužů
28. března 2020
Tišnov - zrušen
18. dubna 2020
Havířov - zrušen
23. května 2020
Praha - zrušen
27. června 2020
Holice 172 účastníků (36 žen a 136 mužů), turnaj se hrál poprvé za
přísných hygienických a epidemiologických opatření
15. srpna 2020
Havířov – náhradní termín za zrušený turnaj z 18. dubna 2020 - rovněž
zrušen
5. září 2020
Neratovice – pořadatelé oznámili dne 21.8.2020, že z důvodu současné
situace s COVID – 19 ruší pořadatelství tohoto turnaje
12. září 2020
Havířov – turnaj za zrušené Neratovice, 83 účastníků (13 žen a 70
mužů), rovněž přísná hygienická a epidemiologická opatření
10. října 2020
Jaroměř - 76 účastníků (12 žen a 64 mužů), rovněž přísná hygienická a
epidemiologická opatření.

Na základě situace v roce 2020 nemá vůbec cenu srovnávat počty účastníků, ale dovolte jenom pár
poznáme k výše uvedenému. Je třeba poděkovat všem pořadatelům, že turnaje proběhly, zvláště bych
poděkoval pořadatelům v Holicích, kde již byla zavedena přísná opatření a rovněž pořadatelé spolupracovali
s příslušnou hygienickou stanicí. Ale musím se zmínit o pořadatelích z Havířova, kteří ochotně nabídli nový
termín a novou halu (Národní tréninkové centrum) za zrušený turnaj v Neratovicích a kde rovněž byla uplatněna
přísná hygienická a epidemiologická opatření. Byla to rovněž poslední účast našich přátel ze Slovenska. Rovněž
pořadatelé v Jaroměři se zhostili svého úkolu na výbornou, připravili přes náročné požadavky hygieny dokonalé
podmínky a prostředí včetně 3 hracích prostorů. Zejména tyto 2 poslední turnaje (ale i Holice a Hostinné) i přes
relativně malou účast svědčí o oblibě těchto turnajů a rovněž o vztahu veteránského hnutí ve stolním tenisu ke
společným akcím a proto je jen dobře, že se uskutečnily i pro další fungování našeho klubu v dalších letech.
Sezonu roku 2020 jsme ukončili i bez TM v Hluku (je třeba se ale zmínit, že rušení turnajů se uskutečnilo
poprvé v roce 2020), nebude anulována, ale hodnocení bude s určitým omezením – nebudou vyhodnoceni
nejlepší hráčky a hráči sezony, rovněž nebude provedeno vyhodnocení nejlepší hráčky a hráče ze zahraničí.
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Naopak budou vyhodnoceni v každé kategorii nejlepší 3 hráčky a 3 hráči (ze 3 nejlepších turnajů nejvíce
bodů) a vyhlášení včetně předání cen bude provedeno na turnaji v Holicích dne 13. 2. 2021.

Ještě se musím zmínit o práci výboru – při nepříznivém vývoji situace, jsme se mimořádně sešli dne 28.
května 2020 v Praze a po velké diskuzi jsme se dohodli, že uděláme vše proto, aby se sezona 2020 v nějaké
podobě dohrála. Proto se vydávala různá opatření, za což se samozřejmě omlouváme, ale cílem bylo vždy
zachovat herní činnost našeho klubu i pro budoucnost.
a)

Železná garda

Zde uvádíme ty hráčky a hráče, kteří absolvovali všechny turnaje v roce 2020 – celkem 33, z toho 5 žen
a 28 mužů:
W60 – Alena Pocisková, W70 – Jitka Maršíková, Květoslava Solařová, Světluška Borecká, W80 – Eva Švecová,
M40 – Rudolf Lang, M50 – Pavel Jašek, Libor Slováček, Daniel Cvečko, Jaromír Havrlant, Bohuslav Kocurek, M60
– Oldřich Vrtal, M65 – Drahoslav Švesták, Jaroslav Hofman, Pavel Šimonovský, Roman Kratochvíl, Jan Drahník,
M70 – František Just, Miloš Matějíček, Eduard Novotný, Josef Kovaříček, Bohumil Vilímek, M75 – Jaroslav
Schlappl, Emanuel Votípka, Stanislav Bouček, Zdeněk Bala, Dušan Molitoris, Pavel Horsák, M80 – Jindřich Stania,
Antonín Vlk, Ladislav Sejpka, M85 – Emil Orlík, Karel Pácal
b)

Termínová listina pro rok 2021
1.
2.
3.

323
324
325

13.02.2021
Holice
20.03.2021
Tišnov
17.04.2021
Havířov
18.04.2021
Havířov - mezistátní utkání Česko – Slovensko veteránů
4. 326 15.05.2021
Hostinné v Podkrkonoší
5. 327 12.06.2021
Praha
6. 328 04.09.2021
Liberec
7. 329 říjen 2021*
Jaroměř
8. 330 listopad 2021* Turnaj Mistrů – Hluk
*termín turnaje bude upřesněn po vydání termínové listiny ČAST.
Jako náhradník jsou vedeny Neratovice.
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3.MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ STYK

Zde je velká neznámá, protože opakovaně se zrušilo Mistrovství světa v Bordeaux, bylo posunuto konání
Mistrovství Evropy ve Velšském Cardiffu na rok 2022 a rovněž Mistrovství světa v Ománu na rok 2023, ale o
termínech nemá cenu spekulovat. Na naší domácí scéně počítáme s utkáním Česko – Slovensko v Havířově dne
18. 4. 2021.
4.ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Počet členů je 351 – žen je 61 a z toho je 14 hráček ze Slovenska a 1 ze Švýcarska, mužů je 290 a z toho je
14 hráčů ze Slovenska. Jenom připomínáme, že členské příspěvky je nutné uhradit vždy do konce předchozího
roku (to je pro rok 2021) do konce roku 2020, maximálně při účasti na prvním turnaji v roce 2021. 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 variabilní symbol.
5.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Finanční stabilizace klubu patří stále mezi priority výkonného výboru. Pro úplnost uvádíme, že na našem
účtu je ke dni 7. ledna 2021 částka 170.668,94, máme zakoupené sportovní potřeby a zboží za 25 tis. Kč a rovněž
poukázky pro ocenění nejlepších hráčů a hráček v částce 13.650,- Kč. Domníváme se proto, že finanční situace
klubu je na dobré úrovni, je to i zásluhou úzké spolupráce našeho klubu s Českou asociací stolního tenisu. Zpráva
o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2021 včetně revizní zprávy jsou přílohou Zprávy o činnosti klubu
za rok 2020.
6.ZÁVĚR
Děkuji celému výboru za jejich roční práci, a byť jsme měli na různé situace různé názory, vždy jsme se shodli
na výstupu, který byl k prospěchu ČMKV, rovněž děkuji revizní komisi (to dělám pravidelně a rád) že je a nutí nás
pracovat s plným nasazením, děkuji všem skupinářům za jejich obětavou práci – naše turnaje se bez nich
neobejdou a vrátím se ke slibu, že připravíme pravidla pro jejich odměňování. Mimo výbor ještě děkuji Vlastě
Svobodové a Zdeňku Balovi za zpracovávání výsledků a nesmím zapomenout na paní Vimrovou, která vede
pečlivě evidenci jubilantů včetně zasílání blahopřání, a děkuji ještě mnoha dalším, které jsem zde nejmenoval.
Velké poděkování patří všem členům našeho klubu, kteří i přes těžké podmínky roku 2020 nám zachovávali
přízeň a dle možností se zúčastňovali turnajů, speciální poděkování patří našim přátelům ze Slovenska, kteří
rovněž neváhali jezdit na naše turnaje a těším se na znovusetkání s nimi.
Mnohokrát jsem Vám všem během roku přál hodně zdraví a hlavně vše překonat, mnohokrát jsem vyslovil
přesvědčení, že Českomoravský klub veteránů ve stolním tenisu a jeho hráči přežijí vše a budou nadále rozvíjet
svoji činnost, vraťme se proto k tréninkové činnosti a buďme připraveni na všechny akce a soutěže v plné formě,
buďme optimisté.
Takže ještě jednou Vám všem přeji jenom samá vítězství a těším se na setkání s Vámi.
Olomouc, 10. ledna 2021
Ing. Jiří Juřena v.r., předseda spolku
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Českomoravský klub veteránů ve stolním tenise z.s.
ZELENÁ 577/5

779 00 OLOMOUC 9

IČ:02496003
Zpráva o hospodaření za rok 2020
Tok finanční prostředků spolku k 31. 12. 2020
Pokladna:

počáteční stav k 1.1. 2020
Obraty:
příjmy
výdaje
konečný stav k 31.12.2020

Bankovní účet:

počáteční stav k 1.1. 2020
Obraty:
příjmy
výdaje
konečný stav k 31. 12. 2020

13 495,00 Kč
75 420,00 Kč
88 826,00 Kč
89,00 Kč
118 736,25 Kč
129 040,60 Kč
150 269,63 Kč
97 507,22 Kč

Přehled výnosů a nákladů k 31.12.2020 a rozpočet na rok 2021 (v celých Kč)
A)
N á k la d y
materiál-ceny,kancelářské potřeby
cestovné
pronájem hal
tisk, web, zpravodaj a distribuce
mzdy - DPP (výbor a skupináři)
ost.daně a poplatky bance
N á k l a d y celkem
B)

k 31. 12. 2020

plán 2021

16466
14995
36925
12556
41700
137

18000
20000
60000
18000
60000
200

122779

176200

73262
55420
33700

105000
75000
30000

162382

210000

39603

33800

V ÝN OS Y

spolufinancování ČAST
startovné
přijaté členské příspěvky
Vyno sy

celkem

Rozdíl: +zisk/- ztráta

Výsledky za rok 2020 a výhled na rok 2021 je ovlivněn situací ohledně nepříznivé situace

týkající se COVID-19
Zprávu zpracoval:

Olomouc:

předseda spolku a externí účetní
Ing. Jiří Juřena v.r.
Radek Húska v.r.
10.01.2021
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Sdělení pro účastníky zájezdu do Bordeaux
Přátelé, všechny Vás srdečně zdravím a rád bych Vás informoval o vrácení
zbývajících finančních prostředků za výše uvedený zájezd, který jsem zajišťoval ve
spolupráci s Tomášem Danajem, Alešem Ruzhou a CK SCANDIA v Jablonci nad Nisou.
Bohužel, celou situaci nám velmi zkomplikoval koronavirus. Plánované MS ve stolním
tenisu veteránů bylo nakonec, i přes jeho odklad na příští rok, dnes definitivně
zrušeno!
Vámi zaslané finanční prostředky jsem v prosinci 2019 předal cestovní kanceláři,
k zajištění zájezdu. V listopadu 2020 nám CK část peněz vrátila a já je okamžitě převedl
na Vaše účty.
Následně jsem několikrát jednal s majitelem CK SCANDIA o řešení vrácení zbylé
částky peněz. Díky vstřícnému jednání majitele jsme situaci vyřešili tímto způsobem:
1) polovinu peněz, vrácených z CK v listopadu 2020, jsem převedl na konta všech
účastníků
2) dne 11. 12. 2020 proběhlo další jednání s majitelem CK s tímto výsledkem:
do konce roku 2020 uhradí částku 150.000,- Kč, stejnou částku uhradí do konce
února 2021. Peníze ihned přepošlu na jednotlivé účty. Celková vrácená částka
bude ponížena o 1000,-Kč, jedná se o náklady za zabezpečení zájezdu.
3) Zbylý doplatek ve formě voucheru (dárkový kupón) lze využít těmito způsoby:
a) využít na zájezd dle nabídky CK SCANDIA v Jablonci nad Nisou
b) voucher lze použít jako zálohu na ME veteránů ve stolním tenise v Cardifu ve
dnech 26.6. – 3.7.2022.
V případě nevyužití žádné z uvedených variant, vrátí CK doplatek peněz do konce srpna
2021, dle platného vládního nařízení.
Doufám, že uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné, případné dotazy Vám
rád zodpovím. V současné době je vše o vzájemném pochopení a trpělivosti, za což Vám
všem moc děkuji. Píši to proto, že se vyskytli ojedinělí účastníci zájezdu, kteří se
dožadovali vrácení peněz z mého osobního účtu, formou doporučených dopisů a
vyhrůžkami soudem. Vždy jsem se snažil při organizaci našich zájezdů o vytvoření
takových podmínek, aby se zájezd vydařil a všichni byli spokojeni. Proto mě takové
jednání velice mrzí.
Adresa CK SCANDIA CZECH TOUR :

Poštovní 2033/5, 46601 Jablonec n/N
Telefon: 483 316 235

S pozdravem
Dušan Molitoris
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