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)
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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.

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.
c)

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
d)

Termínová listina pro rok 2021
1.
2.
3.
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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.

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

