
PRVNÍ ZPRÁVA Z 10. ME V BRÉMÁCH 

1)ÚVOD 
 10. ME v Brémách skončilo a tím vstoupilo do historie. Zbývá teď spočítat výsledky a zařadit 
tento šampionát do statistik. A možno říci, že 10. ME bylo pro nás velice úspěšné a chybělo pouze 
vyhrát závěrečné dvě čtyřhry v boji o medaile: Balušek – Remeš a Matějíček – Hylský, které byly obě 
výborně rozehrané, ale se špatným koncem! Mohli jsme mít 13 medailí a hodnotit vše na jedničku. 
I takto jsme přivezli dokonce 11 medailí z toho 3 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové. Navíc jsme 
v hodnocení států skončili na skvělém druhém místě, hned za nepřekonatelnými domácími Němci!  

2)ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 Na seznamu vydaném pořadateli jsem spočítal 2.817 hráčů. Podle výsledkové knihy hrálo 
skutečně pouze 2.744 hráčů, z toho bylo 576 žen. Hrálo se na 130 stolech ve dvou hernách (32 + 98) a 
v tréninkové hale bylo ještě asi 40 stolů. Protože šampionát sponzorovali dva sponzoři, firmy JOOLA a 
DONIC, hrály ženy s míčky JOOLA a muži s míčky DONIC a také ostatní materiál jako ohrádky, 
počitadla, stoly, síťky a ostatní si sponzoři rozdělili dohodou. Turnaj byl uspořádán bezchybně, bez 
větších zádrhelů! Pořadatelům s výjimkou prezentace patří naprostá jednička! Jejich chování vůči 
české reprezentaci velice příjemně kontrastovalo s nepřátelskou atmosférou loňských švédských 
nafoukanců! 
 Naši vlast a náš ČMKV reprezentovalo skutečně hrajících 112 hráčů, z toho bylo 27 žen. 
Z původně přihlášených hráčů odřeklo z různých důvodů celkem 15 účastníků. Počet odřeknutých 
hráčů byl naprosto neobvyklý, nečekaný a největší ze všech dosavadních šampionátů.  

3)PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI PODLE STÁTŮ V SEZNAMU POŘADATELŮ 
 1)GER 1556 (55,23%), 2)SWE 146, 3)RUS 133, 4)ENG 125, 5)CZE 119, 6)FRA 81, 7)BEL 60, 8)FIN 
54, 9)AUT 53, 10)SUI 49, 11)SVK 46, 12)NOR 38, 13-14)DEN,POL 36, 15-16)EST,TUR 31, 17-18)LAT,UKR 
29, 19)NED 23, 20)HUN 22, 21)IRL 17, 22-24)ESP,ITA,LIT 16, 25)SLO 14, 26)GRE 7, 27)CRO 6, 28)BUL 5, 
29-31)BIH,ROU,WAL 3,32-35)LUX,MAK, MLD,SCO 2, 36-41)AZB,BLR,ISR,MNG,POR,SER 1. 
Pro velký zájem a přání našich hráčů, uvádím tentokrát počet účastníků všech 41 států. 

4)SPORTOVNÍ VÝSLEDKY 
a)Medaile:  
ZM 3,0, SM 4,0, BM 4,0. Celkem 11 medailí v přepočtu = 21,0 bodů 
ZM 3,0: WS85 Eliška Krejčová a WD85 Eliška Krejčová – Laimdota Jordane (LAT), MS85 Lumír Ruzha a 
MD85 Lumír Ruzha – Ernst Junker(GER) 
SM 4,0:MS65 Miloš Matějíček, MS75 Josef Rákosník, MS85 Oldřich Fiala, MD85 Oldřich Fiala – Rudolf 
Chroust 
BM 4,0: MS40 Martin Olejník, MS70 Jiří Pischel, MD60 Petr Polák – Nigel Eckersley(ENG), WD40 Eva 
Dufková – Jana Fojtíková, WD65 Hana Bartošová – Margrit Trupkovic(GER). 
b)Smolná, ale výborná umístění 5/8 celkem 6x: 
MS50 Igor Smola, MS60 Jaroslav Schwan, MS65 Zdeněk Balušek, MD65 Zdeněk Hylský – Miloš 
Matějíček, Zdeněk Balušek – Zdeněk Remeš, WS40 Veronika Ševčíková. 
c)Malé finále:  
3x vítězství a 1x druhé místo:MS65 Vladimír Kadlec, MS85 Rudolf Chroust, MD80 Josef Cipra – 
František Preis a druhé místo WD75 Anděla Potůčková – Luďka Vimrová. 
d)Pouze čtyřem hráčům se podařilo vyhrát dvě zlaté medaile a získat plný počet 4,5 bodů. Jsou to: 
M60 Stanislaw Fraczyk (AUT), M65 Claus Pedersen (DEN), M85 Lumír Ruzha (CZE) a W85 Eliška 
Krejčová (CZE). Díky těmto 4,5 bodům se nám s Eliškou podařilo proniknout mezi absolutní evropskou 
špičku všech kategorií za 1. - 10. ME. Eliška s 20,0 získanými body obsazuje 5. místo za nedostižnou 
Mariannou Blasberg (GER). Já jsem se s 19,5 body dostal dokonce na třetí místo za nedostižného 
Curta Österholma (SWE) a těsně za druhého Leslie D’Arcy (ENG).  



Pro vaši představu uvádím ještě počty skutečně hrajících hráčů v jednotlivých kategoriích: MS40: 454, 
MS50: 588, MS60:245, MS65: 322, MS70: 277, MS75: 194, MS80: 70, MS85: 18, WS40: 130, WS50: 
192, WS60: 68, WS65: 68, WS70: 64, WS75: 32, WS80: 23, WS85:5. 
Celkem 2744 účastníků, z toho 2168 mužů a 576 žen. 

5)CELKOVÉ POŘADÍ STÁTŮ NA 10. ME V BRÉMÁCH (41) 
 1)GER 108,0 bodů a 61,0 medailí! 2)CZE 21,0 – 11,0 3)RUS 20,0 – 10,0 4)ENG 17,5 – 12,5 
5)SWE 9,0 – 7,0 6)AUT 8,5 – 3,5 7)DEN 6,0 – 2,0 8)EST 5,0 – 2,0 9)FRA 5,0 – 3,0 10) LAT 4,5 – 2,0 
11)ROU 4,0 – 2,0 12)ITA 3,5 – 2,0 13)SUI 3,5 – 2,5 14)BEL 3,0 – 3,0 15)IRL 2,0 – 1,5 16)FIN 1,0 – 0,5 
17)GRE 0,5 – 0,5. 
 Naše druhé místo v celkové klasifikaci států v Brémách je neuvěřitelné, i když bylo těsné! 
Držíme proto stále třetí místo za 1. až 10. ME. Na druhé Angličany jsme ztráceli 49,5 bodů, ale moc 
jsme si nepomohli. Získali jsme pouhých 3,5 bodů, takže ztráta je stále vysoká a to 46,0 bodů. Naproti 
tomu čtvrtým Švédům jsme trochu ujeli, náš těsný čtyřbodový náskok jsme navýšili o dalších 12,0 
bodů! Jinak lze 10. ME klidně nazvat mistrovstvím Německa, protože získali 48,64% všech bodů! Mají 
herní a ještě početní drtivou převahu, jejich první místo je naprosto neotřesitelné! My bychom si 
z nich mohli vzít, alespoň jeden příklad a to: čtyřhry! Zatím, co u nás je čtyřhra od reprezentantů po 
veterány utrpením, Němci ji hrají s nadšením, čtyřhru trénují, protože dobře vědí, že prosadit se ve 
čtyřhře je mnohem snadnější. U nás čtyřhry nedokážeme sestavit, protože převládá kamarádství, 
klubismus a další aspekty. U čtyřher, které nereflektují na medaile je to v pořádku, ale u špiček by měl 
převládnout rozum a sestavit opravdu to nejlepší, co máme! 
 Zajímavostí je, že některé a početné výpravy nedosáhly na medaile. A to: 46 Slováků, 38 Norů, 
36 Poláků, 31 Turků, 29 Ukrajinců, 23 Holanďanů, 22 Maďarů a další státy. Nejvíce mne to mrzí u 
našich kamarádů a sousedů ze Slovenska. 

6)ZÁVĚR 
 Děkuji všem hráčům a jejich doprovodu, za vzornou reprezentaci naší vlasti a našeho ČMKV. 
Myslím, že mohu mluvit a poděkovat i za část slovenské reprezentace, která s námi sdílela stejné 
autobusy či hotel. Všichni hráči si zaslouží absolutorium za bojovnost a statečnost! Ne každému se 
jeho přání či záměr podařilo naplnit. A mohly vadit třeba i některé maličkosti, kvůli, kterým to nešlo. 
Vše chce v klidu o těchto chybách zapřemýšlet a příště se jich vyvarovat! Každopádně nezatrpknout a 
vše řešit hlavně trpělivostí a kde zdraví dovolí, tak i zvýšenými tréninkovými dávkami. 
 A ještě mám jednu radost, domů jsme se vrátili všichni ve zdraví. Těsně jsme unikli i 
povodním, kdy někteří hráči z Kralup či odjinud, měli možná jiné starosti než stolní tenis. 
 Podrobné výsledky všech našich jednotlivců a další zprávy z 10. ME, včetně komentáře 
jednotlivců uveřejním ve Zprávách č. 2. Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu zájezdu pro Brémy 
Dušanu Molitorisovi, který vše řídil s přehledem a přesností, zvláště mám na mysli dopravu autobusy 
do herny. Děkuji dále vedoucímu brněnského autobusu Jaroslavu Kučerovi a oběma řidičům od firmy 
BUS LINE. Všichni si počínali skvěle! 
 Brémy skončily a já vám již za pár dnůpošlunabídku na 17. MS, které se uskuteční na Novém 
Zélandu. Bedlivě si vše přečtěte a promyslete. Jedná se o zájezd století! 

S pozdravem 

Lumír Ruzha 


