
Život stolního tenisu v našem městě 

 

Když jsem se díval do minulosti, tak poslední článek do  Šenovských listů je z 15.01.2015. Jak to utíká. 

A kolik se toho v mezidobí v tomto sportu u nás  událo. 

Hrajeme a trénujeme pravidelně po dobu   deseti   a půl měsíců  v roce . Prostory pro hraní máme 

stále v Klubu pracujících Preciosa Lustry a.s. a v tělocvičnách Základní školy. 

Hrajeme a trénujeme v současnosti na 15 stolech z toho 4 jsou v Klubu a 11 ve škole. Na začátku roku 

2015 jsme jich měli  10. To pro porovnání. 

Trénujeme 3 x týdně a to v pondělí v Klubu, ve středu a pátek v tělocvičně ZŠ. 

Oddíl má přihlášeny 4 družstva do soutěží  a to: družstvo C složeno z dětí a dospělých, hraje Okresní 

přebor 2. třídy;  družstvo B složené z dospělých , hraje OP 1. třídy a  družstvo A složeno z dospělých a 

dětí, hraje Krajský přebor 1. třídy. 

Čtvrtým družstvem je družstvo dětí resp. žen , které je poprvé  zařazeno do divizní soutěže 

Libereckého kraje. Na jednom  z přiložených snímků je záběr na účastnice prvního „ šesti utkání “  

právě v Kamenickém Šenově ze dne  6.11.16..   

Dlouhodobě  systematickou  pozornost  věnujeme  zejména mládeži  se kterou pracujeme od   

prosince  2012.  Proč? 

-   je stále více třeba děti vést k pohybu,  ke  vzájemnému spolužití , toleranci , slušnosti 

a s tím i k určité disciplíně 

- chceme aby některé z nich postupně doplňovaly dospělé s účastí v soutěžích 

A to je  také vlastně naše filozofie. 

Co pro to děláme: 

V současnosti trénuje cca 28 dětí se solidní docházkou. Základem je trénink dětí ve středu  od 16,00  

do 17,30 hod. hod. v tělocvičně . Vyspělejší i další dle zájmu chodí i v pondělí do Klubu od 16,00 do 

17,30 hod. a v pátek do tělocvičny ve stejný čas. Jeden ze snímků zachycuje trénink dětí  ze den 

12.11.16 

Děti se pravidelně zúčastňují tkzv. bodovacích turnajů v rámci Libereckého kraje, kterých je pro 

každou kategoriri cca. 8 v sezóně. Jeden z přiložených  snímků právě ukazuje na bodovací turnaj 

v Kamenickém Šenově, kterého se zúčastnilo cca. 65 dětí . + rodiče, trenéři, tak že v součtu na  90 lidí 

ze dne  23.10.2016. Další „ bodováky“ jsou v Liberci, Turnově, N..Boru , Hrádku n. N. Dle všech  

výsledků se propočítá pořadí  jednotlivců v rámci Lib. kraje. 

A jsou už i výsledky , ty ukazují   , že na tom jsme  dost dobře. V katregorii nejmladších žákyň držíme 

průběžné 1. a 2 místo v kraji,  v kategorii mladších žákyň  máme 2. a 5. místo, katregorie starších žáků  

1. a 4. místo, kategorie dorostu  5. místo.  V žebříčku České republiky  máme letos 16. místo 

v kategorii nejmladších žákyň a  19. místo  v kategorii ml. žáků. 

A nakonec tohoto výčtu : letos naše, vlastně vaše  děti přivezly ze všech bodovacích turnajů v rámci 

Libereckého kraje  35 medailí, víc jich získal jen Liberec. 



 A protože máme v současnosti již solidní hráčskou základnu dětí  , tak jsme mohli letos poprvé 

přihlásit děvčata do divizní soutěže družstev žen. Jeden z přiložených snímků ukazuje na první divizní 

utkání konané 6.11.16  v Kamenickém Šenově.     

Nedílnou součástí  celoročního programu jsou i   turnaje pořádané různými oddíly v kraji i mimo něj.  

Těch se zúčastňují i „ začátečníci“ aby  se seznámili s prostředím  do kterého vstoupí aktivněji, když na 

sobě budou pracovat. 

Letos v červenci  2016 jsme  pořádali  druhý ročník  týdenního stolně tenisového kempu v tělocvičně 

ZŠ za účasti  16 dětí.  Přijel pomoci  i trenér mládeže Sparty Praha. A pozor: nic za to nechtěl a byl tu   

celý týden. A proč:  protože se mu  líbilo jak se dělá s dětmi.   Hodně pomohl. Jeden z přiložených 

snímků ukazuje  hodnocení uplynulého dne. A bylo co hodnotit. Začátek každého dne v 08,00 hod. a 

konec v 16,00 hod.  Mezi tím  všeobecná  tělocvičná příprava, svačiny, pitný program , oběd, 

odpočinek a hlavně trénování dalších herních návyků. Hodnocení jak dětí tak rodičů: ANO vítané. 

No a kdo se o to všechno stará. Je nás dohromady 5. Trénujeme,  Jezdíme s dětmi , domlouváme, 

telefonujeme , děláme turnaje, kempy, zajišťujeme občerstvení , dáváme dohromady nejpotřebnější 

peníze pro provoz . 

A proč? Je to prosté. Ty děti si to zaslouží. Tak to vidíme, jak jsem již předem napsal: je to 

naše filozofie.   

A co to vše stojí? Rozpočet nejpodstatnějších nákladů  je cca. 80 tis. Kč na rok.  Je v tom  nájemné, 

materiální náklady: míčky, síťky, 1 – 2  stoly ročně , nějaké pálky pro začátečníky, startovné na 

turnajích , přihlášení do soutěží .Žádné cestovné, žádné odměny trenérům atd. I když jinde je to 

normálně běžné u nás na to zatím nemáme. 

Zdroje:  naše „ RADNICE “ , vlastní příspěvky , Český svaz stol. tenisu , Asociace sportu pro všechny , 

něco malinko firmy. Zejména od města si toho hodně považujeme, to nás drží. Moc za to a zejména za 

ty děti děkujeme. 

Co nám v tomto nejde: neumíme se trefit do dotačních programů  LK , jednou jsme provedli drobnou 

formální chybu , namísto 01.01.15 jsme napsali zahájení projektu  30.07.15 i když jsme se k programu 

přihlásili právě k 30.07.16 jak říkala  doplňková pravidla vydaná LK. Ozvali jsme se písemně  s prosbou, 

zda by nebylo možno něco s chybou udělat. Výsledek byl písemný, to všechna čest,  s obsahem  cca.,  

že jsme se měli naučit číst. Ne tak úplně, ale skoro.  Ve druhém případě v roce letošním jsme zase 

nesplnili počet účastníků na dvoudenním turnaji dětí a dospělých , abychom na dotaci dosáhli 

.Potřebovali jsem splnit ještě poslední z kritérií a to počet účastníků  130   měli   jsme jich „ jen“  105. 

 Ale zase jako útěcha:  něco jsem si  vydělali na občerstvení .  Zejména guláše a  domácí koláče    jsou 

už vyhlášenými dobrůtkami  po celém stolně tenisovém kraji. 

A leckdo z Vás ví kolik je na tom  práce, těch dokumentů  , tabulek. A pak je to k ničemu.   

Co je zajímavé: připravujeme se na zpracování dotačního programu vyhlášeného  Ministerstvem 

školství , mládeže a sportu pro rok 2017. Tam je preventivně napsáno, že pokud vyhlašovatel zjistí 

nějakou formální  chybu v předaném projektu , tak to vrátí předkladateli a ten to může do týdne 

opravit. Na toto ještě úředníci v Liberci nepřišli. V Praze už ano. Ale zase v té Praze musí posílat cosi 

k opravě , to v Liberci nemusejí. No nic, třeba bude lépe. 

A abych nezapomenul. Také musíme  poděkovat za pomoc všem tatínkům a maminkám, kteří nám 

pomohou  před tréninky a i po nich  s instalováním a úklidem stolů a dalšího nářadí. Ve škole 

stěhujeme  všechno tam a zpět každý týden . 



No a také  vedení ZŠ,  SUPŠS, vedení Preciosa Lustry a.s. a tady také Odborové organizaci, kde v jejich 

KLUBU také trénujeme. 

Přeji za oddíl stolního tenisu a  i sám za sebe Vám všem zdraví a  potřebný díl   spokojenosti v roce 

2017, který za nedlouho příjde. 

 

S přátelským pozdravem   

Josef Klofec 

Dne  14.11.2016. 


