
Život stolního tenisu v našem městě  v sezoně 2012 – 2013 
 
Příprava na novou sezonu začala  od  01.08.  pravidelně v pondělí a ve čtvrtek od 
17,00 hod. Místo pro trénink  i hraní většiny mistrovských utkání  je tradiční  
v dobrých podmínkách  kulturního  domu  ZO OS Preciosa – Lustry  Kamenický  
Šenov a.s. 
1. mužstvo , které na jaře vybojovalo v kvalifikaci postup do krajského přeboru 2. 
třídy    zahájilo finále  přípravy zářijovým  turnajem o pohár Libereckého kraje , jehož 
účastníky jsou přední celky kraje včetně účastníků divizní soutěže. Výsledek týmu byl 
příjemným  překvapením, protože jako nováček v  krajských  soutěžích se  
probojoval  až do semifinále turnaje když   po velmi vyrovnaném výkonu  prohrálo 
těsně s   divizním Turnovem  6:3 .     
Na to navazovalo  zahájení vlastní krajské soutěže ve které odehrálo 1. mužstvo již 4 
utkání a všechna vítězná. Porazilo postupně  Chrastavu, Jablonec nad. Nisou, 
Zákupy a  Turnov.   Tím prozatím drží první místo v tabulce. Za povšimnutí vedle 
vyrovnaných výsledků všech hráčů ,L. Chába, P. Korpa st. a  P. Zity stojí prozatím 
stoprocentní výsledková úspěšnost 1. hráče tohoto týmu  Romana  Bárty. Ten  je 
novým členem oddílu , v minulosti  dlouholetý prvoligový hráč. 
2. mužstvo zahájilo Okresní soutěž 1. třídy  těsnou prohrou se Cvikovem B a remízou 
s nováčkem soutěže  z Volfartic. V poměru 9 : 9 . 
3. mužstvo hraje Okresní přebor 2. třídy. Soutěž začalo prohrou ve Svoru a výhrou 
doma nad D mužstvem z České Lípy. Zde pravidelně hraje největší současná naděje  
9. letý Petr Korp, který nás reprezentuje na celorepublikových soutěžích , kde si 
v kategorii nejmladších žáků drží 20 té místo v ČR a v Libereckém kraji pak 5. místo 
mezi 12 ti letými chlapci. 
O co dalšího je dobré se s vámi podělit i když to není  o výsledcích, ale pro chod 
oddílu je také  velmi důležité. 
Krajskou soutěž  můžeme hrát doopravdy na domácí půdě proto, že máme 
k dispozici prostory v tělocvičně ZŠ . Místo  v kulturním domě i přes velmi dobré 
podmínky, jak jsem se již zmínil, nemá potřebné „ parametry“ pro odehrání této 
soutěže. Svým  slovem pomohli  jak starosta města, tak i nový ředitel školy. 
Další nutností bylo získání dvou nových stolů pro stolní tenis, odpovídajících kvalitou 
stanoveným podmínkám k účasti v  této soutěži . A znovu tu byla konkrétní  pomoc  a 
to od  starosty města  p.  Kučery, tak  již v současnosti odstupujícího  
člena  zastupitelstva Libereckého kraje p.  Rajtra. Jejich pochopením jsme získali 
finanční prostředky pro nákup obou hracích stolů . 
Z dotace Lib. kraje bylo ještě možno nakoupit další potřebné věci pro tréninky i hraní 
mistr. utkání.  Ke zdárnému finančnímu vykročení do nové sezony pomohla i dobrá 
spolupráce s TJ. Jiskra Kam. Šenov jmenovitě s její předsedkyní   pí. Kypusovou.  
Všem těmto je třeba naprosto neformálně poděkovat. Pomohli tím dobré věci. 
A ještě něco: chtěli bychom samozřejmě, aby na mistrovská utkání např. krajského 
přeboru  přišli i  fandové. V současnosti debatujeme  jak včas sdělit informaci o 
termínech utkání. Složitost je prozatím v tom , že  většina utkání se odehrává v jiných 
termínech, než  původně stanovených  z různých důvodů. Pak je  konečný termín  
znám  jen několik dnů před faktickým odehráním. Snad se i  toto  podaří  „ vyléčit „. 
O činnosti oddílu  i  výsledcích vás budeme rádi i nadále informovat.   
 
Za oddíl stol. tenisu dne 14.10.2012 
Josef Klofec     


