
Stolní tenis po polovině roku 2017 

Zatím co sezóna pro dospělé už skončila v dubnu 2017, děti hrály turnaje a trénovaly  do konce 

měsíce června. Následovala letní přestávka a  to až do 21.08.17, kdy začal  třetí stolně tenisový 

čtyřdenní kemp. Po jeho ukončení byl  na pátek 25.08.17 zorganizován  mini turnajem dětí „ Mini 

Letní varhany 2017“ pro  všechny z Lib. kraje , které chtěly přijet. Zúčastnilo se 30  dětí. 

V sobotu 26.08. jsme se zúčastnili prvního bodovacího turnaje  Liber. Kraje v Novém Boru u příležitosti 

otevření rekonstruované sportovní haly Františka Arnošta. Výsledek velmi dobrý, několik medailí . 

Na kempu  se trénovalo  na  dvanácti stolech ve velké tělocvičně ZŠ,  pohybové aktivity byly v malé 

tělocvičně. Program byl celodenní od 08,00 hod. do 16,00 hod. vč. stravování a odpočinku za účasti    

čtrnácti  našich dětí . Závěrem bylo i ocenění dětí  a společné popovídání s rodiči dětí vč. nějakého 

toho opečeného  buřtíku , zdravého, jak jinak .   

Na letošním kempu si děti  poprvé vyzkoušely i stolně tenisový robot  , moderní zařízení pro intenzivní 

trénink jednotlivých úderů . Zlepšilo  se i  vybavení stolů na stolní  o další dva . O celý  provoz se  

staralo 6 lidí z toho 4 trenéři vč. trenéra mládeže Sparty Praha.  O obědy se jako obvykle výtečně 

postaraly kuchařky  ze školní jídelny. 

I turnaj „ Letní varhany“  se podařil , účast 30 dětí byla dobrým počinem. Nejpodstatnější   bylo herní 

nasazení , účast byla hráčsky velmi kvalitní, nejlepší byli oceněni.   

Začátek nové sezóny  nás čeká hodně nabitý, budeme hrát 4 soutěže a zapojíme do družstev 

dospělých  již na 15 dětí.  Jsou výkonnostně na solidní úrovni. V současnosti máme nejširší  hráčskou 

základnu dětí  v Lib. kraji po Liberci.  Čeká nás na 100 utkání vč. bodovacích turnajů Lib. kraje  i 

celostátních, kam se nominují naše  nejlepší děti. 

A protože všechno stojí peníze, tak  je dobré i o nich něco málo říci. 

Poprvé se nám podařilo získat  finančních prostředky  od Libereckého kraje z programu  4.23 Program 

sportovní akce  a dále i od Min. školství mládeže a tělovýchovy z programu  SPORT – VIII Organizace 

sportu ve sportovních klubech . Všechny  přidělené fin. prostředky jsou cíleny  do práce zejména 

s mládeží. 

Zatím co v  roce 2016 jsme se učili poznat pravidla získávání fin. zdrojů od státních institucí , popsali 

spoustu papírů s výsledkem 0 ,  tak letos se nám to vrátilo v dobré. Je dobře, že jak ze strany 

Libereckého kraje , tak i MŠMT  je  snaha pomoci v  práci s mládeží  při sportování i malým oddílům  a 

TJ.   Vedle již tradičního „ významného pomocníka“ , kterým je město Kam. Šenov , tak nového  

přispívatele České spořitelny a.s. a Severočeské vodárenské společnosti   se počet těch, kteří finančně  

pomáhají , rozšířil. Věcně pomáhá i Preciosa Lustry a.s. V této snaze  námi aktivně pomáhá  i  

předsedkyně TJ Jiskra paní  L. Kypusová.   

Velmi dobře hodnotíme v meziobdobí i spolupráci s vedením ZŠ, jmenovitě se řed. školy s Mgr. M. 

Karhanem  , který nám velmi vychází vstříc v našich potřebách. 

Závěrem patří poděkování rodičům dětí , kteří nám po  celou dobu  dle svých možností pomáhají. A 

také dětem, je to výtečná parta. 

Jo a ještě něco: kdyby nám chtěl někdo z dospělých pomoci soustavněji s prací s dětmi.  Je vítán. 

Za oddíl stol. tenisu Petr Korp, Josef Klofec, Ant. Hanus. 


