
A už  jsme v polovině soutěží. 

Tentokrát jak si   vedou týmy dospělých. První  družstvo  hraje  Krajský přebor první třídy  a je  k datu 

uzávěrky Šenovských  listu  tj. k 15.11.  společně s  SKST Cvikov A na prvním místě.   S ním hraje doma   

24.11.17 a věříme, že vyhraje . Tým hraje   v obsazení Aleš Bayer, Korp Pter st. Korp Petr ml. Čermák 

Milan ,  hostuje  Gruber Vojtěch jeden z výborných žáků z Děčína. Cílem  týmu je postoupit do divize 

Libereckého kraje a ukázat tak na další možnosti sportovního vývoje pro mladší hráče našeho  oddílu.   

Druhý tým dospělých hraje Okresní přebor první třídy  a je v současnosti na sedmém místě z jedenácti 

družstev. Stabilně hrají  Lukáš Jindrák , ještě ani jednou neprohrál,  Antonín Hanus, Karel Pácal, stolně 

tenisový nestor jezdící i po  mezinárodních turnajích   veteránů, naposledy byl v létě na ME ve 

Švédsku, dále Jaroslav Slanina a v poslední  době se vrátili do hry i  Ladislav Kadlec a Jiří Fírer. Ti zase 

ukázali „stolně tenisové Kamenicko Šenovské  srdíčko“ a i přes řadu  lidských  obtíží  pomáhají. 

Třetím tým hraje Okresní přebor  druhé třídy a v něm mimo Jiřího  Fišera a Romany Korpové st. hrají 

výlučně jen mladí . Střídá se jich tam cca  10   a to: Pavel a Tadeáš  Nacházelovi, Patrik Majcher, Lenka 

Němečková, Adéla Klofcová, Romana Korpová ml. Andrea Šillerová, Natálie Petrusová  Barbara 

Prousková  a  Štěpán Král.  Zde hraje 10 týmů , naše družstvo prozatím vyhrálo dvakrát. Našim cílem je 

aby se v této soutěži dospělých naše  mládež  získávala potřebné zkušenosti. A to se daří. 

Obsazenu  máme také divizi žen  ve které je 10 družstev z celého Libereckého kraje.  Letos jsme 

přihlásili dvě družstva ( loni jedno)  , máme dostatek kvalitních žákyň, viz. jména z Okresního přeboru 

druhé třídy.   Je to pro děvčata veliká příležitost si  4 krát v sezóně zahrát  od rána do odpoledne 

s předními  hráčkami   z Libereckého kraje, které mezi sebou hrají o postup do Národní ligy žen. Tato 

soutěž ještě nezačala, resp,  první kolo nebylo odehráno, pro extrémně nepříznivé počasí v den 

konání. 

A co nás čeká  do konce roku s mládeži:  17.11 se u nás hraje další bodovací turnaj  starších žáků a 

dorostu Libereckého kraje , 18 a 19.11 se  šest našich dětí zúčastní dvoudenního celostátního bodo- 

vacího turnaje v Hustopečích a Blansku , 10. a 16.12 jsou krajské přebory všech mládežnických   

kategorií v Chrastavě a Liberci  a  18.12. je krajský bodovací turnaj nejmladších žáků v České Lípě. 

 Vedle toho „ jedou „ naplno všechny  soutěže družstev. Tak že je toho do konce roku ještě hodně.   

A protože se blíží konec roku , tak i oprávněné „ děkovačky“: 

Všechno toto by nebylo možné realizovat bez finanční podpory našich sponzorů počínaje vedením 

našeho města , Libereckým krajem  od kterého jsme získali z jeho rozpočtu  dotaci v rámci projektu „ 

Sportovní akce oddílu stolního tenisu“ , dále MŠMT s jeho dotací z programu  Organizace sportu ve 

sportovních klubech pro děti a mládež  , Preciosou , Severočeskou vodárenskou společností , nebo 

Českou spořitelnou, fi. Prousek či  Sklářskou školou a ZŠ .   

Protože si této pomoci velmi vážíme,  rozhodli  jsme se nechat zpracovat informační tabuli , kde jsou 

loga našich sponzorů . Bude umístěna při všech  akcích oddílu stol. tenisu, bude součástí nově 

zaváděných internetových stránek . A je i přílohou tohoto článečku. 

Vedle toho  je třeba poděkovat za velikou  pomoc  těm   rodičům dětí , kteří pomáhají zajišťovat 

cestování dětí, obsluhu při občerstveních, pomohou při rozkládání a skládání stolů při trénování, 

upečou na akce něco dobrého , pomohou s údržbou  zařízení . Bez jejich pomoci  by to nešlo.  Nebudu 

je všechny  jmenovat, ale když to tak počítám, je jich  více než 15. Moc jim za to děkujeme. 

A nakonec  jsou i Ti, kteří bezprostředně ovlivňují chod oddílu a to jsou Petr Korp st. Antonín Hanus , 

Romana Korpová ,  Iva Klofcová a  moje maličkost.   



Za podporu  a trpělivost díky i předsedkyni TJ Lianě Kypusové a naší účetní paní Pavke Linhartové. 

A úplně nakonec: rodiče dětí , máte skvělé děti. Je to bezva parta. Upřímné, bezelstné , optimisticky 

laděné  a vzájemně si přejí jen dobré. To je hnací motor. 

Závěrem přejeme všem čtenářů Šenovský listů a nejenom jim klidné Vánoční svátky, a všeho jen 

dobrého do roku 2018. 

Zpracoval J. Klofec 

 

 

   

 


