
Život stolního tenisu v našem městě v sezóně 2012 - 2013 

Co je nového a jaké jsou výsledky? 

Sezona se rozeběhla na plné obrátky a než jsme se nadáli jsme v její polovině. První mužstvo hrající 

krajský přebor 2. třídy  jde do jarní části z prvního místa , když na podzim neztratilo ani jediný bod. 

V jarní části bude hrát o postup do Krajské soutěže 1. třídy a jak se říká mezi stolními tenisty „ tam už 

to létá mnohdy fakt hodně rychle“. V rozhodujícím utkání zvítězilo nad prvním mužstvem Železného 

Brodu 12/6.Všechna utkání doma sehrálo v tělocvičně ZŠ ve velmi dobrých  podmínkách , které je 

možno jen chválit.   

Druhé družstvo hraje Okresní přebor první třídy se střídavými výsledky  a po polovině soutěže je ve 

druhé polovině tabulky . Svá utkání hraje v Kulturním domě Lustry 

Třetí družstvo hraje Okresní přebor druhé třídy a také se usadilo ve 2. polovině tabulky.Zde hrají 

zejména mladí hráči vč. nejmladšího z nich P. Korpa, který získal na podzim  řadu úspěchů i 

v individuálních soutěžích své kategorie jak v rámci Libereckého kraje, tak i mimo něj. 

Jedním z cílů pro letošní sezonu je  získat pro tento sport i další děti.  V 1. polovině měsíce listopadu 

jsme se dohodnuli se řed. ZŠ na možnosti pracovat s dětmi v odpoledních hodinách v tělocvičně ZŠ, 

předali mu pozvánky pro děti, resp. jejich rodiče  a 28.11.2012 jsme absolvovali se zájemci první 

setkání. Dětí se sešlo 15, přišli i někteří rodiče. Až na výjimky většina z nich  držela pálku po prvé 

v životě v ruce.  Pinkali na dvou stolech a všem ta hodina a půl utekla jako voda. 12.12. byl třetí 

tréninkový program  věnován prvnímu poznávacímu turnájku, který začal od 15,00 hod. a   protáhl se  

až skoro do 18,00 hod.Zúčastnilo se 15 dětí, hrálo se už na 4 stolech, děti dostali oddílové pálky, každý 

si několikrát zahrál, zuřivě se hrálo o drobné ceny, každý ze zúčastněných dostal diplom.  

V současnosti chodí na tréninky 17 dětí , přijdou se podívat, či nahlédnout i někteří rodiče. Trénuje se 

pod vedením nejméně  dvou hráčů oddílu s potřebnými zkušenostmi, prozatím 1x za týden ve středu  

od 15,00 hod. do 16,30 hod. Kdo se konkrétně  chodí učit prvním krůčkům ?     

 Petr Korp (ten už to docela umí), Kateřina Půlkrábová,, Zdenka Tobrmanová,, Lukáš Seryn,,Lukáš 

Jindrák,, Tomáš Lanšperk,  Jakub Štěpánek, Standa Svoboda,  Filip Seryn, Agáta Hégrová, Filip 

Rosíval, Jan Vindrich, Luděk Hovorka, Nela Brychtová , Lukáš Novák, Adéla Klofcová,  Andrea 

Šillerová. 

Na další děti se těšíme. Od ledna 2013  budeme trénovat již na 5 ti stolech. Získali jsme i malou 

místnůstku pro uložení stolů a dalšího potřebného materiálu – ohrádky, síťky, míčky  atd. 

V sobotu 15.12 se ZŠ uskutečnil dvojboj družstev , který organizovalo vedení ZŠ. Zúčastnilo se 6 

družstev. Vedle již tradičního fotbálku , byl druhou disciplínou právě stolní tenis. Dobré ne?   

Tak to je prozatím z naší kuchyňky  vše. 

Protože tento článek vyjde v měsíci lednu 2013, dovolte nám přidat se touto cestou k těm ,kteří  

čtenářům Kamenisko Šenovských listů, ale i všem dalším přejí do roku 2013 hodně zdraví a osobních 

úspěchů. 

Nakonec děkujeme všem , kteří nám v roce 2012  pomohli vytvořit potřebné podmínky ke znovu 

nastartování tohoto sportu v našem městě . Konkrétně pak vedení města, vedení Kulturního domu LKŠ 

a vedení TJ Jiskra.   

 

Za oddíl stol. tenisu dne 15.12.2012 

Josef Klofec     

 


