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ČESKOMORAVSKÝ  KLUB  VETERÁNŮ  VE  STOLNÍM  TENISU, z.s. 

 

VALNÁ  HROMADA  SPOLKU konaná 22. listopadu 2019 

 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI KLUBU  ZA  ROK  2019 

 

1. PROLOG 

Dne 17. února 2019 naše řady navždy opustil dlouholetý předseda a nejúspěšnější 

veteránský hráč české pingpongové historie Lumír Ruzha,                                 

majitel 30 medailí z mistrovství světa a mistrovství Evropy (10 -10 -10), 

vítěz 27 Velkých cen ČMKV, vítěz 170 turnajů ČMKV. Předsedou klubu byl celých 28 let 

a zásadním způsobem přispěl k úspěšnému fungování a rozvoji Českomoravského klubu 

veteránů ve stolním tenisu. Jeho odkaz nejlépe naplníme dalším rozvojem činnosti našeho 

klubu. Budeme vzpomínat a nikdy nezapomeneme, čest jeho památce! 

 

2. VOLEBNÍ  VALNÁ  HROMADA  SPOLKU konaná dne 16. listopadu 2018 v Hluku 

 

a) Vzhledem ke skutečnosti, že stávající předseda spolku se rozhodl ukončit svoji činnost 

jako předseda, proběhla ve výše uvedeném termínu volba nového předsedy, kterým byl 

zvolen Ing. Jiří Juřena. Negativem těchto voleb byla skutečnost, že se nepřihlásil žádný 

další kandidát. Současně proběhla volba předsedy revizní komise – do této pozice byla 

zvolena Mgr. Jana Fojtíková a dalších dvou členů komise – byly zvoleny Anna 

Hardubejová a Ing. Sidonie Jesenská. Současně byl jmenován nový výkonný výbor 

ve složení – Tomáš Danaj (místopředseda, ředitel turnajů), Dušan Molitoris 

(místopředseda, organizátor zahraničních zájezdů a dalších organizačních záležitostí), 

Josef Jungvirt (místopředseda, propagace a marketing), Jaroslav Kučera (člen VV), 

Eva Švecová (členka VV a matrikářka), Jana Gillanyiová (členka VV) a Aleš Ruzha (člen VV, 

práce s webovými stránkami a s vydáváním Zpravodaje). 

 

b) Nový výbor musel zpočátku vyřešit řadu organizačních změn – např. přechod klubu 

na novou právní formu – zapsaný spolek, ale současně při zachování právní osobnosti, 

dále zabezpečit finanční stabilitu spolku, musel konstituovat svou činnost, to znamená 

nová dělba odpovědnosti členů VV, postupný přechod vydávání Zpravodaje 
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na elektronickou formu, prohloubit spolupráci se Slovenskem, stabilizovat členskou 

základnu atd., a to vše při zachování stávající činnosti v minimálně stejném rozsahu 

jako dosud. 

 

c) Se schválením nových Stanov došlo ke změně sídla spolku – jsme zapsáni u Krajského 

soudu v Ostravě, pobočce Olomouc se sídlem Zelená 577/5, 779 00 Olomouc 

pod spisovou značkou L 18439, IČO 024 96003. 

 

d) Jsme registrováni na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj a bylo nám přiděleno 

DIČ CZ02496003. S přechodem na novou právní formu vedeme podvojné účetnictví. 

Rovněž jsme změnili banku, jsme u Fio banka a.s., číslo účtu máme 2201574907/2010. 

 

3. SPORTOVNÍ  ČINNOST 

 

a) Ve 38. sportovní sezoně jsme opět uspořádali 8 republikových turnajů s tím, že poslední 

osmý Turnaj mistrů (dále TM) bude sehrán v sobotu 23. 11. 2019 opět v Hluku a jeho 

pořadové číslo bude 318. Pro letošní rok bylo vypsáno celkem 13 herních kategorií, 

z toho 5 kategorií žen a 8 kategorií mužů. Od roku 2020 zavádíme novou kategorii žen  

W 80. 

 

b) Pořadí letošních turnajů a počty hráčů: 

311.   1. Holice  213 hráčů  (42 žen a 171 mužů)  - nejvíce od roku 2010 

312.   2. Neratovice  218 hráčů  (44 + 174)            - více než v roce 2018 

313.   3. Havířov  179 hráčů  (36 + 143)                  - drobný pokles oproti 2018 (Velikonoce) 

314.  4. Praha  255 hráčů  (52 + 203)                      -  pokles oproti 2018 (rekord 301),          

ale 3.největší počet hráčů v Praze a 3. největší účast žen na všech turnajích v historii 

klubu 

315.   5. Hostinné v Podkrkonoší  219 (48 + 171)  -  nárůst oproti roku 2018, turnaj 

se konal v historii našeho klubu v Hostinném již podvacáté 

316.   6. Liberec   195 hráčů   (37 + 158)                  -  oproti roku 2017 výrazný pokles 

317.   7. Jaroměř  215  hráčů  (42 + 173)                 -   více hráčů bylo jen 3x v historii 

318.   8.  Hluk  ?? (v roce 2018  bylo 156 hráčů  (33 + 123). 

Když si pohrajeme s čísly, zjistíme, že v roce 2018 se zúčastnilo 7 turnajů (Hluk 

vylučujeme z porovnání i v roce 2019) celkem 1.488 hráčů a z toho žen celkem 310 
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a v roce 2019 celkem 1.494 hráčů a z toho žen 301 – můžeme konstatovat, že zájem 

a účast hráčů a hráček je zhruba na stejné úrovni, uvidíme, jak to ovlivní účast na TM 

v Hluku. 

c) Zlatá garda (k 31. 12. 2018) 

Členem Zlaté gardy se stane hráč, který má mezi svým prvním a posledním vyhraným 

turnajem minimálně 20 let, 6 hráčů vítězí  již déle než 30 let !! V následujícím seznamu 

(celkem 32 hráčů) jsou hráči seřazeni sestupně podle počtu dní mezi těmito turnaji .                                                        

Rekordmanem je Ruzha Lumír (12.824 dnů), následuje Potůčková Anděla (12.075 dnů), 

na třetím místě je Mikula Oldřich (11.844 dnů). Dále následují – Pischel Jiří, Hummelová 

Jarmila, Lerchová Božena, Fafek Jiří, Rákosník Josef, Spěváčková Silva, Maršíková Jitka, 

Švecová Eva, Vysušilová Stanislava, Senohrábek Zdeněk, Smolík Pavel, Fiala Oldřich, 

Votípka Emanuel, Lhotka Zdeněk, Svědík Miroslav, Chroust Rudolf, Kalová Zdenka, Dudek 

Jiří, Labíková Miluše, Volf Oldřich, Polák Petr, Kučera Jaroslav, Pořízek Josef, Remeš 

Zdeněk, Hrčka Jaroslav, Haralík Stanislav, Matějíček Miloš, Solařová Květoslava, Buchta 

Vladimír. 

d) Termínová listina pro rok 2020 

1     319                          15.02.2020                             Hostinné v Podkrkonoší 

2     320                          28.03.2020                             Tišnov 

3     321                          18.04.2020                             Havířov 

4     322                          23.05.2020                              Praha 

                8. – 14.6.2020       20. Mistrovství světa v Bordeaux 

5     323                           27.06.2020                             Holice 

6     324                           05.09.2020                             Neratovice 

               12.09.2020              19. mezistátní utkání Česko – Slovensko 

7     325                            říjen 2020 x                           Jaroměř 

8     326                            listopad 2020 x                     Hluk – Turnaj Mistrů 

Pozn:  x termín turnaje bude upřesněn v návaznosti na vydanou termínovou listinu ČAST 
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4. MEZINÁRODNÍ  SPORTOVNÍ  STYK 

a) 13. Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenisu se konalo ve dnech 1. – 6. července 

2019 v hlavním městě Maďarska v Budapešti. Zúčastnilo se ho celkem 3.389 hráčů z 42 

států, nejvíce z Německa 1.051 hráčů (to je 31%), z Francie 217 hráčů (6,4 %), ze Švédska 204 

hráčů ((6,0 %), z domácího Maďarska  199 hráčů (5,9 %), z Anglie 186 hráčů (5,5 %) a  z České 

republiky (6. místo) se zúčastnilo celkem 184 hráčů (5,4 %) a ze Slovenské republiky 

(9. místo) se zúčastnilo celkem 107 hráčů (3,2 %). 

Poprvé v historii nepostoupil ani jeden z českých hráčů do finálových bojů o zlatou medaili, 

všechny naše medaile (5,5) byly z bronzového kovu, obdobně na tom byli hráči ze Slovenska, 

kteří získali celkem 3,5 bronzových medailí. 

Úspěchy našich jednotlivců : 

Bronzová medaile:  Cecava Miroslav (M60), single 

                   Polák Petr (M65), single 

                   Fafek Jiří (M70), single 

                   Polák Petr - Thiel Bernhard (GER), (M65), double 

                   Ježek Karel - Stanček Anton (M85), double 

                   Klišová Alena – Gillanyiová Jana (SVK), (W60), double 

                   Krejčová Eliška – Schieder Margit (AUT), (W85), double 

Malé finále 1. místo:  Jaroslav Hofman (M65) 

                     Dana Jarová – Alena Pocisková  (W60) 

Kompletní výsledky všech našich reprezentantů jsou uvedeny ve Zpravodaji č.6/2019 

Pořadí států dle získaných bodů: 

1. Německo (12,5 + 16,0 + 17,0) – celkem 45,5 medailí a 86,5 bodů 

2. Rusko  (3,0 + 3,0 + 8,0)             -  celkem 14,0 medailí a 23,0 bodů 

3. Maďarsko  (4,0 + 1,5 + 6,0)      -  celkem 11,5 medailí a 21,0 bodů 

4. Švédsko  (0,5 + 3,0 + 6,0)          -  celkem  9,5 medailí  a 13,5 bodů 

5. Anglie  (2,5 + 1,0 + 3,0)              -  celkem  6,5 medailí a  12,5 bodů 

8.-10.  Česká republika  (0,0 + 0,0 + 5,5)  -  celkem 5,5 medailí a 5,5 bodů 

14.  Slovensko  (0,0 + 0,0 + 3,5)                 -  celkem 3,5 medailí a 3,5 bodů 

Celkem získalo nějakou medaili 24 států. 
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Ještě jeden zajímavý údaj týkající se produktivity jednotlivých států a to je počet hráčů 

potřebných k získání jednoho bodu: 1. Skotsko a Bulharsko (4 hráči), 2. Chorvatsko a 

Estonsko (5 hráčů), 3. Rusko (6 hráčů), 4.Dánsko (8 hráčů), 5.Maďarsko (9 hráčů)…..Německo 

(12 hráčů), Švédsko a Anglie (15 hráčů)…..Slovensko (31 hráčů), Česká republika                    

(33 hráčů)……Francie (72 hráčů).  

b) Mezistátní utkání Slovensko (SKVST) – Česko (ČMKV) 

V sobotu 22. 6. 2019 se uskutečnilo v Bratislavě po dlouhých 5 letech v pořadí 

již  18.  mezistátní utkání  SKVST-ČMKV. Naši slovenští přátelé na toto utkání nominovali 

velmi silný tým a po zásluze se poprvé v historii radovali z vítězství 6:3. Hrálo se 

v 9ti kategoriích (7 mužů, 2 žen). Naši zvítězili v kategorii M 50-59, M 65-69 a v kategorii M 

70-74. Naším nejúspěšnějším hráčem a rovněž nejúspěšnějším v celém utkání se stal 

Slováček (M 50-59), který získal celkem 4,5 bodů. Bylo dohodnuto, že se bude v této tradici 

pokračovat a další utkání se bude konat 12. 9. 2020 v České republice. 

c) Mezinárodní týmové mistrovství 

Největším mezinárodním úspěchem bylo vítězství týmu v kategorii 65+ na 7. Mistrovství 

veteránských týmů, které se konalo v nizozemském Hilversumu. Náš tým hrál ve složení Petr 

Polák, Svatopluk Kaloč a František Just a postupně porazili Bulharsko, Nizozemsko A i B, 

Německo a Anglii. 

d) Mezinárodní mistrovství 

- Mistrovství světa veteránů v Bordeaux (Francie)              8. – 14. 6. 2020 

- Mistrovství Evropy veteránů v Cardiffu (Wales)              21. -  27. 6. 2021 

- Mistrovství světa veteránů v Maskatu (Omán)                 2022 

 

5.  ČLENSKÁ  ZÁKLADNA   

Počet členů v listopadu  2019 je celkem 620, z toho mužů je 518 (z toho  Slováků je 26, 

Němci jsou 2), žen je celkem 102 ( z toho je ze Slovenska 8 žen, 1 žena je ze Švýcarska). Pro 

porovnání -  v roce 2018 nás bylo celkem 596. 

 

6. FINANČNÍ  HOSPODAŘENÍ 

Zpráva o hospodaření za rok 2019 včetně návrhu rozpočtu na další rok je součástí 

samostatného materiálu. Jenom připomínám, že finanční stabilizace klubu byla jednou 

z mých priorit a domnívám se, že se to alespoň částečně povedlo, protože v rozpočtu ČAST 

na rok 2019 byla pro náš klub vyčleněna částka ve výši 200 tis.Kč. Proto jsme si  mohli dovolit 
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např. odměňovat členy výboru a další naše spolupracovníky. Zpracováváme zásady a kritéria 

pro odměňování i pro skupináře. 

 

7.  ZÁVĚR 

Děkuji výboru za jejich roční práci (ale trochu si myslím, že jsme mohli pracovat jednotněji), 

rovněž děkuji revizní komisi, že je a tím nás nutí pracovat obezřetně a s plným nasazením, 

rovněž děkuji všem skupinářům za jejich obětavou práci, protože se domnívám, že naše 

turnaje se bez nich nemohou obejít a do této práce se nikdo moc nehrne. Z výboru jsem 

nechtěl nikoho jmenovat, protože naše práce je kolektivní, ale musím poděkovat dalším 

členům klubu -  Jitce Maršíkové za její předávání zkušeností bývalé hospodářky klubu, 

nemohu zapomenout na Vlastu Svobodovou a její perfektní zpracovávání výsledků a rovněž 

na Zdeňka Balu, který ji v tom zdatně sekundoval a potom pracoval naprosto samostatně 

a mnoho dalším, které jsem zde nejmenoval. 

V roce 2020 přeji všem členům klubu zdraví, štěstí, pohodu a mnoho sportovních úspěchů. 

Našemu klubu přeji, aby byl při zachování všech našich tradic klubem moderním a všemi 

respektovaným. 

Úplně na závěr Vám všem přeji bohatého Ježíška a v novém roce vše nejlepší a hodně peněz. 

 

Olomouc, 15. listopadu 2019 

Ing. Jiří Juřena, v.r., předseda spolku 

       

 

 

 

 

  

 

    

 

 


