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53 MASTNY TomáŠ studená
64 CVECKO Daniel MarÚn
55 BAIqLAR Daniel ceské Budějovice 2

56 NEVOLE o|dňch Opava E1 1,

67 ZIMA Stanislav P|zsň E1 1 í
68 GURTTER Jiři Práha D2
5S CIPRA Josef Kladno D2 1

60 JANEBA Vladimlr Praha D1
,|

6í CENKOVIC Jamslav stétl o1
62 WCKO Michal JessnÍk D1 1 't

83 RYcHLÝ lGrel Raduň c2 1

6.1 SCHMIDT Johan SRN 1 1

65 JARONEK Algš VÍšovica c! 1

66 KOZEL Slanislav ostÍov I 1

67 GALANDA Frantjš€k Bmo 'l t
68 sEl(ÁNINA Karél Krcměř|Ž I
69 GALLUS P€teÍ Bratislava E 1 1

70 iliADERl(A ,t Př6rov B
71 SCHWAN Járo3lav Opava í
72 CHLAPEK Josef BohumÍn 1

73 SUCHOMEL AlBš Lib€í8c I
71 CECHVALA Roman lTr9něianská TeP|é í
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Závěrečný turnaj Master"s by| sehrán opět v H|uku
Miloš Matějiček za ce|ý rok neprohrál a Lumír Ruzha po 22. mistrem t

W40: Ce|kově první misto a putovni pohár po výbomých výkonech vyhrála Jana Fojtiková. V tumaji ale
byla nej|epši bez poráŽky |vana Pušová, která se přesné bo<lově tÍmto výkonem dotáh|a na dalŠí ve|mi
dobrou Ludmi|u Baštářovou. o pořadi rozhod| jejich raájemný ápas, kteý Pušová vyhÉla 3.0. So|idně
hrála i l.B6nková' ktorá vyhÍála tumaj v Havířově a daňlo se téŽ |.GráÍové. w50: Také pro tuio kategorii
platí toteŽ' nejúspěšnějši v H|uku byla bez poÉžky bratis|avská Nataša Demirová. Nehrála ale na třech
předpos|ednich tumajich' ztráta bodú pro ni znamená zisk jen broruové medaile. Zlatou medai|i po zás|uze
získala Stanislava l|atoušková před také dobrou a druhou Jitkou Vrzalovou' která ji na tumaji ještě stačila
porazit. Čtvrté m|sto celkově Útoěnou hrou obsadila A.K|išová před J.Hodkovou a pétně hrád ikamarácÍka
Demirové - Jana Gi|lányiová. Litujeme, Že nepř1je|y M.LabÍková a N.Slatínská. W60: V této věkové skupiné
Žen a současně i nej|epši |e|oŠní veteránkou CMKV se stabi|ně útoěnou hrou se sta|a Jitka MaÉíková.
Vyhrá|a šest z osmi tumajů a hraje úspěšně v Praze za Slovan Bohnice, beze áráty setu usÉ|a i v Hluku.
Tam druhá a celkově třetí skonči|a \.ýbomá a ofenzivn| útoěnice Květa solařová. Před nÍ - ce|kově na
střibmém stupni . se umistni|a také velice dobrá BoŽenka Lerchová, té však chybě|y závěreěné tumaje. Na
turnaji MASTER,S si pěkně zahrály Květa Rych|á, Marta Rosenbergová, světla Borecká lV|asta Svobodová
se S|ávkou Hořínkovou' Přednimi hráčkami této kategorie jsou také Z'Vaňková, H.Go|doVá a J'Holá. W70:
Ve|mi dobrou formu a pingpongové umění prokazovala po celý rok zdena Ka|ová, která zvitězila celkově již
ve čtvrtém tumaji. střibro za druhé místo ziskala Eva Švecová |etošní zlepšenou formou. Pomyslný bronz
pak naše ýbomá meánáÍodni reprezentantka EliŠka Krejěová, pravide|ně úspěŠná ina Mistrovstvích světa
a Evropy. Těsně za ni ve|mi dobrou hrou na sebe upozomi|a Luďka Vimrová ziskem ětvrtého místa a páté
obsadi|a Aťka PotŮčková. která je po operaci ko|ena. Na 6.místě se umistni|a pravide|nými dobrými rnýkony
He|ena chme|ařová a dá|e Eda Bartošová se Si|vou Spěváčkovou. l|40: V nejmladši pánské kalegorii
třetím rokem za sebou uspté| Stefan sagáčik, kdÉ letos vyhrá| pět tumajú. V Hluku vyhrá| šestkrát, jen
,ednou, a to s Pátkem těsně prohrá| 2.3. Jako |oni, na krásném druhém místě skončil FrantiŠek Skácelik a o
pouhých 50 bodŮ za ním třeti Roman Niedoba. Za nimi s odstupem urputně bojovala o 4. ď 6. koneěné
místo další vyrovnaná trojice borď v pořadi Josef Ch|apek. otmar Mergentha| a Richard Skáce|ík. Ve|mi
dobře v H|uku hrál Mirosiav Pátek. ětyňkrát dokonce zvitězil. a|e stejně jako dobrému Martinu Koěvarovi
chyběly body. Dostat se na předni místa ze šedesátky hniěú ie ve||cý úspěch! t50: V padesátce se hraje
také výbomý sto|ni tenis a zahrá|o si zde letos téměř 80 hráču. S náskokem 340 bodů to zv|ád| nej|epší
z nich, a to nekompromisni útočn|k Rostislav Stuchlý z Mohelnice. Vyhrá| sice jen dva tumaje v 

.l]šnové 
a

H|uku, s|ejně jako např. druhý a ve|mi dobrý Miroslav F|andeíka. také jako Zbyněk Špaček' a|e pravide|ná
účast a umistění mez Čtyřmi nej|epŠimi ho vynes|o na nejvyšši stupínek. Dobře hrá| a třetí misto obsadil
Stanislav Hudec- Další pořadí: P'Simonovský' J.Kratochvíl, P.Míček, D'Švesták a V.ŠimÍček lrznik|o po
ve|mi urputných bojích. M60: Ve své kategorii jiŽ po osmé a v celoroku navíc bez jediné poráŽky by|
suverénně nej|epŠí tli|oš tlatějičok' herý se sta| i nejlepšim veteÍánem ČMKV. Jára Kuěera má titu|Ů
sedm, ale v H|uku podleh| da|Šim Výbomým hráčům, jako Hmčiříkovi, Justovi i V.Kočvarovi. Hméiřík hÉ|
Výbomě. stejně jako Rakovický. Z poěetných 80 účastníků skupiny se daň|o i Jaroňkovi, Justovi' Kozlovi i
V|.Kočlarovi' M65: V kategorii M65 dosáh| da|šÍ výbomý defenzivni borec Jiří Pischet jiŽ na ě{vrté |etoŠni
turnajové vítězství, a|e chybějicí bocly pň neúčasti na jiných tumajích staěily jen na druhé místo. Vítězem
skupiny se slal po pěkných \^ýkonech Zdeněk Senohrábek. |etos již po dvanác1é' kdy uspěl na tumajich
v TiŠnově a Liberci. Krásné 3. místo pestrou hrou získa| Jiři Dospíši| a další místa oak boiovnicí skála'
Votipka, staňa' schlapp| a Rych|ý' Škoda, že do H|uku nepňie| nemocný Kare| Lexa' lno umistěni uy oyto
hodně vysoké. M70: sedmdesátka má také velmi dobré sto|ní tenisty a jim vévodí nej|epší s|ovenský
veterán Jú|ius Holoda. Zvitézi| v pěti tumajích a sta| se i nejlepším zahraničním hráčenn' V H|uku podteh|
jen S.GerdŽikovovi 2.3 a bojova| is kamarádem D.Ničem. Na stříbmém stupni by| zas|ouženě po solidních
a vyrovnaných v.ýkonech JoseÍ Seid|, vÍtěz tumajů v Ho|icich a Hostinném. Mezinárodně ostřílený hráč
s|áva GerdŽikov zÍska| bronzovou medai|i. V dalším pořadí uspě|i Smoltk, V|k, Janeba a bratis|avští Nič se
Szabem' l|75: Ve věkové skupině M75 o prvenství soutěžili tň hráči: J.Rákosník, o.Miku|a a Zdeněk
Lhotka, vltéz jiŽ 20ti tumajŮ Master's. První dva nesehráli všechny tumaje a chyběly jim tak body' Druhé
misto i ce|kově získa| Mikula. bronzovou medai|i za stá|é dobré výkony L.Nemergut. Postupně se ve|mi
|epŠil ič1vrtý' dúrazný utočník K.JeŽek. Tato mezinárodně Úspěšná kategode má ida|ší si|né hÉěe, jsou jimi
K'Pácal a F.Preis, dále dobří A.stanček iE.or|ík. l|80: Pos|ední kategorie muĚů přes 80 |et mě|a favoňta,
heý by| |etos nej|epším v pěti tumajích. Je jim náš předseda ČMKV Lumlr Ruzha. Vyhrál jasně vŠechna
utkáni, sta| se i druhýÍn nej|epšÍm hÉčem roku a je to jE jeho 22. V|tězstvi kategorie v klubu! Za n|rn
zaslouŽeně a po trva|e dobré hře se stňbrnou medai|f skončil Máďa Buďrta. Bronzová patří R.Chroustovi za
Ve|mi vyrovnené a so|idni lnýkony. Ve|mi dobý o|dňch Fia|a ztrati| onemocněnirn bohuŽe| kontakt s čelem
kategorie a skončil Č{vrt.ý. Na dalšich rnislech mezj deseti účasiniky se urnistni|i Q.Nevole, s.Zirna,
J.Beniček' J'Germák' Ma|é Finá|e vyhrá| V.svoboda před V.Říhou (91) Zpracoval: zdeněk Lhotka
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DODATE

ě1.5 t)Y případě,že v řd,dnýoh vo}bá,ch na VTÍK nenr žádqý kandidá.t na f,unlrcí př.6d.
serty klnbulpoetupuje se taktor- 

} áait.:Míotopřadsedové ťnmv nauíonou stávajícínu předaedovd. proel3.oužení
manílátu o joden rok.

2.oilgt'tstávající předseda uabídk'r přiJm.&,s1etluje akl.anaění b].a.govágí.
lílÍK rozb"odns o proarouřgní ř,,nnaetu žl niko1"iv.Po}*rd btrde vótšína. pou!6 přítonnýcir.č].onl
pro,je proc!).ouřiní ruadáttr o jeden rok pl.atné.Ý případó,žo většina bude proti'auo{, se
urcaat ngvý xanol.iló.t1stojnó jako při odmítngtí nabídky stárajíoího př.edsedly.

l.cdgt.:rr taoato zápornýob pÍípatleeh sc Yffi.po}rrsí zvol.it ještě jiného kar
didáta.Pokua sí aaí tato sntbq. ngzaaři btrcle gvo].ána ntnořádyrá lí}lK do rrísta Pfir..ldho t'.l'lŤ8.
je v příštín roce.Y přípedě, opětné nanné enahy aěkoho uYo1{t'ří.lí k1ub autonaticky tři
ňt.otoiřgaEsdové rovqý' áílen.Do terd'rru n{noťrídaó YtríK vcdc k]"rrb jgště otrívajíc{, přoeiseda.


