
 
 

    14. mezistátní utkání veterán ů v Topol čanech 
    SKV ST – ČMKV 2–6 (utkání 14-26 / sety 59-84) 

 
Na páteční setkání 17. října odjel na Slovensko na pozvání předsedy Slovenského 
klubu veteránů stolního tenisu Ing. Roberta Harenčára výběr našich veteránů. Utkání 
bylo sehráno ve sportovní hale ŠKST-Topvar Topolčany na sedmi stolech. Po 
zahrání státních hymen obou států vyzdvihli v krátkých uvítacích projevech 
předsedové klubů Ing. Robert Harenčár i Lumír Ruzha dlouhodobě dobré vztahy 
mezi veterány obou států a též úspěchy svých sportovců na mezinárodním poli. 
Kapitáni Július Holoda a Zdeněk Lhotka představili hráče. Dle dohody a přání 
hostitelů se hrálo systémem Davis Cup ve všech mužských kategoriích a dámské 
padeátce. Je nutno připomenout, že důležité role hlavního rozhodčího se velmi dobře 
zhostil pan Ing. Viliam Drahoš. Situace naší reprezentace na úspěch nevypadala 
růžově, neboť kapitánovi odřeklo účast celkem šestnáct hráčů z nejrůznějších příčin, 
z nichž omluvitelná byla sobotní liga nebo jiné vážné důvody. V naší sestavě bohužel 
chyběl ve věkové skupině M70 jeden hráč, ale i s náhradníky v ostatních kategoriích 
jsme toto utkání již počtrnácté - zásluhou velké snahy a bojovnosti - vyhráli. Mile 
překvapila děvčata Květa Solařová s Věrou Novou výhrou 3-2 nad výbornými 
Slovenkami Natašou Demirovou a Annou Szabovou. Nejmladší muži Sagáčik a 
Skácelík hráli také dobře, svedli vyrovnaný a těžký boj s velmi dobrými soupeři 
Páleníkem a Mazúchem. Vždyť na sety zápas skončil 11-11. Stuchlý s Pořízkem,  
stejně tak Souček s Molitorisem zvítězili 4-1 a Lhotka s Buchtou i Ruzha s Chroustem 
dokonce 5-0 nad svými soupeři. Slovenští přátelé vyhráli dvě kategorie M65 a M70, 
obě  4 -1. Za ně hráli velmi silní a dobří Tibor Lacko s Peterem Horvátem resp. Július 
Holoda s Jurajem Molnárem, za nás pak Vlk s Vlčkem a osamocený, ale bojovný 
Pácal. Je nutné pochválit, že všichni hráči obou zemí podali slušné výkony a že celá 
řada vzájemných utkání byla velmi vyrovnaná. Při společné večeři, kterou připravili 
slovenští přátelé, bylo vysloveno přání pokračovat v této činnosti i dobré spolupráci 
na evropských i světových soutěžích. Lumír Ruzha pozval slovenské kolegy na turnaj 
v příštím roce do Lomnice nad Popelkou, kde se uskuteční v pátek 8.5.2009 před 
naším turnajem další, již  15. mezistátní setkání veteránů obou států.   (zl)    
 
Výsledky:  
W50:  2-3 (8-9)     Demirová 2, Szabová 0 – Solařová 1,5, Nová 1,5 
M40:  2-3 (11-11) Páleník 1,5, Mazúch 0,5 – Sagáčik 2, Skácelík 1 
M50:  1-4 (4-12)   Čaja 1, Šiška 0 – Stuchlý 2,5, Pořízek 1,5    
M60:  1-4 (6-12)   Mihály 1, Jakubů 0 – Souček 2,5, Molitoris 1,5 
M65:  4-1 (13-7)   Lacko 2,5, Horvát 1,5 – Vlčko 1, Vlk 0  
M70:  4-1 (12-3)   Holoda 2,5, Molnár 1,5 – Pácal 1, w.o. 3 
M75:  0-5 (4-15)   Illeš 0, Kasanický 0 – Lhotka 2,5, Buchta 2,5 
M80:  0-5 (1-15)   Murček 0, Gondžúr 0 – Ruzha 2,5, Chroust 2,5 
 
 


