
Život stolního tenisu v našem městě je hodně pestrý , jsme před ukončením sezóny a pomalu se 

připravujeme na další.  Čeká nás ještě několik turnajů  stále trénujeme 3 krát v týdnu , pondělí v Klubu  

odborů  Preciosa Lustry a.s.   a ve středu a v pátek  odpoledne a v podvečer v tělocvičně ZŠ.   

V tomto vstupu Vás chci informovat  o jedné hodně zdařilé akci  s názvem „ VARHANY“  Víkend 

stolního tenisu v našem městě“. Byl to druhý ročník.   

V sobotu  6.5.17 6.  byl bodovací turnaj Libereckého kraje  dorostu a staršího žactva , v neděli  pak 

pokračoval 7. krajským bodovacím turnajem  mladšího a nejmladšího žactva. V pondělí si  se zápalem 

jim  - nám vlastním zahráli dospělí . 

Všech tří dnů se zúčastnilo 146 hráčů. Sobotní a nedělní turnaje byly posledními  ze série bodovacích 

turnajů Lib. kraje. Kdo se zúčastnil z našich dětí: Lukáš Jindrák, Petr Korp ml., Korpová Romana ml., 

Majcher Patrik , Nacházel Pavel, Němečková Lenka, Petrusová Natálka,  Klofcová Adélka, Prousková 

Barbora, Šillerová Andrea, Nacházel Tadeáš,  Hanus Antonín a Ondřej, Král Štěpán a Jakoubek Adam a 

Král Martin. 

 A jak to dopadlo? V sobotu  se Petr Korp ml. umístil jako první ve starších žácích a v dorostu jako 

druhý. Toto umístění  „ vyneslo „ s konečnou platností Petra Korpa  do reprezentace Libereckého kraje  

na  Hry  VIII letní  olympiády dětí a mládeže, které se konají na konci června v Brně.  A to je veliký 

úspěch. V neděli  se v nejmladších žákyních umístila jako druhá Romanka Korpová   a třetí Barunka 

Prousková. V mladších  žákyních  pak byla třetí Romanka Korpová , čtvrtá Nátálka Petrusová ( její první 

medaile!!!) a pátá Andrejka Šillerová. 

Mimo to se většina našich dětí dostala z předkol do hlavní soutěže a i tam řada z nich postoupila dál. 

Všichni si zaslouží veliké poděkování jak za bojovnost, tak výbornou partu. Bylo prýma vidět jak si děti 

vzájemně fandí  a mají radost z toho, když ten druhý vyhraje. Měli jsme tam také nejmladší účastníky 

z celého kraje a to  Adámka Jakoubka a  Ondráška Hanuse, oba ročník  2010. A jak se snažili. 

Turnaj dospělých byl také hodně vyvedený, nejlepší umístění si odvezl  Karel  Brožík z Liberce, druhý 

byl Aleš Bayer z Kamenického Šenova. Ocenění za mimořádný přínos  tomuto sportu ve vztahu 

k výchově dětí  si od nás   odvezl  pan František Just z České Lípy, v minulosti dlouholetý ligový hráč  , 

který nikdy neopomene poradit mladým v konkrétním utkání i kdyby jej to mělo stát výhru.  Skromný 

člověk a o to větší hráč. 

Letos jsme pro nejlepší děti připravili i jedno drobné překvapení a to  : ke standardním oceněním jsme 

přidali miniatury stolně tenisových pálek  ze skla. Ty pro nás vytvořil pan Šulc ze Sloupu. 

K dobré  náladě po dobu všech tří dnů velmi přispělo i občerstvení. Prodalo se 5 plechů různých 

koláčů, které přinesli rodiče dětí , děkujeme za to Horáčkům, Němečkům, Petrusům, Králům a 

Jakoubkům . O chod občerstvení se starali paní Korpová, Klofcová, Králová a Šillerová. Poděkování 

patří i do jídelny dětí za vynikající guláš, toho se prodalo na  65 porcí a už jsme s ním známí po celém 

stolně tenisovém kraji.  Tradici neporušil ani párek v rohlíku , těch se prodalo  cca. 130. 

Jako obvykle nám potřebné podmínky vytvořila Základní  škola, jmenovitě její ředitel p. Karhan ,který 

se se zápalem sobě vlastním zúčastnil i  turnaje dospělých. 

Velkým pomocníkem je vedení našeho města počínaje   starostou  p. Fr. Kučerou ,  tak dalšími  jako 

jsou Preciosa Lustry a.s.  a  Česká spořitelna a.s. Všem děkujeme zejména za všechny  děti. 

 A také se nám něco moc nepovedlo. Dali  jsem do městského rozhlasu program turnaje vč. pozvání 

pro lidi aby se přišli podívat a podpořit tak sportování dětí . Ale bylo to asi moc pozdě a na poslední 



chvíli . Přišlo jich jen malinko. Tribuna byl sice dost obsazená , ale zejména z řad rodičů hrajících dětí  a 

trenérů. Pozvání musíme napříště nějak zlepšit.  Dětem přítomnost dospělých, které neznají, hodně 

pomáhá. 

 Za oddíl stolního tenisu J. Klofec 


