
Mistrovství ČR ve stolním 
tenise vozíčkářů

Ostrava • 16.–19. května 2013



Úvodní slovo náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje

Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a je opět mou milou povinností alespoň několika slovy 

vyjádřit svou osobní podporu a obrovskou úctu všem aktivním stolním tenistům 
a zejména pak těm s handicapem. Letos již podevatenácté změří své síly a uká-
žou své maximální odhodlání jednotlivci a dvoučlenná družstva na Mistrovství 
České republiky vozíčkářů, které se uskuteční ve dnech 16. až 19. května tradičně 
v hale Tělovýchovné jednoty Ostrava.

Těší mě, když vidím, jak lidé s postižením nerezignují na svůj osud a úspěšně 
se zapojují do kulturního, společenského i sportovního života. Vážím si úsilí 
a nasazení všech, kteří jsou navíc i schopni a ochotni tyto akce sami organizo-
vat. Je obdivuhodné, jakým způsobem se dokáží poprat s nepřízni osudu a pře-
konáváním zdravotních překážek způsobem jim vlastním boří bariéry mezi nimi 
a zdravou populaci. Je to skvělý příklad pro nás pro všechny a nejen za to vám 
patří můj obdiv.

Jako náměstkyně hejtmana bych ráda vyjádřila podporu stolnímu tenisu 
vozíčkářů v  našem kraji. Jsem ráda, že i v  době krize se v  krajském rozpočtu 
našly prostředky na konání tohoto klání a věřím, že i příští ročníky bude kraj 
s to opět dle svých možností finančně podpořit.

Na závěr mi dovolte popřát všem soutěžícím hodně sportovního štěstí 
a průběhu letošního Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů mnoho zdaru.

    
   Mgr. Věra Palková
   náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Mistrovství ČR ve stolním 

tenise vozíčkářů



Děkujeme:
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,

Statutárnímu městu Ostrava,
Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

Nadaci OKD,
Nadačnímu fondu AVAST,

Nadaci Charty 77,
Nadačnímu fondu LASVIT

a všem dalším sponzorům i jednotlivcům,
kteří podpořili Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíčkářů

finančními prostředky nebo věcnými dary,
a tím napomohli k jeho zdárnému uskutečnění.

Bez této pomoci by nebylo možné Mistrovství ČR pořádat.

Organizátoři a účastníci MČR

Záštitu převzali:

Čestné předsednictvo:

Pořadatel:

Místo:

Organizační výbor:

Organizační tým:

Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Tomáš Kuřec, místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava ve spolupráci 
s Tělovýchovnou jednotou Ostrava a Střední zdravotnickou školou 
a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava-Vítkovice

Sportovní hala Tělovýchovné jednoty Ostrava, Varenská ul. 40a, Ostrava

Ředitel:    Vratislav Hudeček
Zástupce ředitele:  Ing. Jiří Pleva
Hlavní rozhodčí:   Ing. Milan Jašek
Lékařský dozor:  MUDr. Tomáš Nytra
Fyzioterapeut:  Jaromír Krob

Radek Skyba  Ing. Tomáš Staníček
Aleš Adámek  Mgr. Miloš Matula
Anna Mentznerová Jana Peroutková
Beáta Mentznerová Veronika Kalibánová
Simona Zajková  Kateřina Hudečková
Simona Zajková ml. Klára Vítková
Dana Skybová  Filip Kosík

Členové klubu stolního tenisu

Zahájení Mistrovství ČR 2012 – Tomáš Kuřec, místostarosta MO Moravská Ostrava a Přívoz

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Mistrovství ČR ve stolním 

tenise vozíčkářů



Časový plán

Soutěže:

Čtvrtek 16. 5. 2013
16.00–18.00  prezentace – klubovna č. 59

v hale TJ Ostrava

18.00–19.00  večeře – klubovna č. 59 
v hale TJ Ostrava

19.00–19.30  losování – klubovna č. 59 
v hale TJ Ostrava

Pátek 17. 5. 2013
7.30–8.30 snídaně

8.30–9.00  slavnostní zahájení 
Mistrovství ČR

9.00–12.00 zahájení soutěží

12.00–13.00 oběd

13.00–18.00 pokračování soutěží

18.00–19.00 večeře

Sobota 18. 5. 2013
7.30–8.30 snídaně

9.00–12.00 pokračování soutěží

12.00–13.00 oběd

13.00–17.00 pokračování soutěží

18.00–19.00 večeře

19.00–20.00  slavnostní vyhlášení výsledků  
a předání diplomů a cen

Neděle 19. 5. 2013
8.00–9.30 snídaně a odjezd hráčů

Mistrovství ČR ve stolním 
tenise vozíčkářů

1. Jednotlivci ženy TT 3 - 5 (para)
2. Jednotlivci muži TT 1 - 2 (kvadru)

3. Jednotlivci muži TT 3 - 5 (para)
4. Čtyřhra Open

5. Dvoučlenná družstva Open
6. Open

Spomenka Habětínková Tomič 
(SKV Pardubice)

Lubomír Trčka (SKV Otrokovice)

 Iva Lukešová (SK Nové Město n. Metují)

Jiří Žák (SK Moravia Brno)

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Mistrovství ČR ve stolním 

tenise vozíčkářů

Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů 2012



Jednotlivci ženy TT 3 - 5 (para)

Jednotlivci muži TT 1 - 2 (kvadru)

Jednotlivci muži TT 3 - 5 (para)

Družstva Open (bez rozdílu postižení)

Čtyřhra Open (bez rozdílu postižení)

Open (bez rozdílu postižení)

1. Beáta Mentznerová (SKV Ostrava)
2. Spomenka Habětínková Tomič (SKV Pardubice)
3. Iva Lukešová (SK Nové Město n. Metují)

1. Jiří Suchánek (SKST Liberec)
2. Martin Zvolánek (SKV Pardubice)
3. Milan Krejčí (SKV Praha)

1. Jaroslav Hadrava (SKV Ostrava)
2. Karel Zmrzlý (SK Moravia Brno)
3. Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)

1. Karel Zmrzlý – Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)
2. Lubomír Trčka – Jan Mrázek (SKV Otrokovice, SKV Praha)
3. Jiří Suchánek – Tomáš Přibyl (SKST Liberec)

1. Karel Zmrzlý – Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)
2. Jaroslav Hadrava – Petr Svatoš (SKV Ostrava)
3. Lubomír Trčka – Jan Mrázek (SKV Otrokovice, SKV Praha)

1. Jaroslav Hadrava (SKV Ostrava)
2. Karel Zmrzlý (SK Moravia Brno)
3. Lubomír Trčka (SKV Otrokovice)

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Mistrovství ČR ve stolním 

tenise vozíčkářů
Výsledky MČRve stolním tenise vozíčkářů 

31. 5.–3. 6. 2012 v Ostravě

I. Lukešová, B. Mentznerová, S. Habětínková Tomič Jiří Suchánek (SKST Liberec) Karel Zmrzlý – Vladimír Kadlík

Medailisté Družsta Open

Jaroslav Hadrava (SKV Ostrava)

K. Zmrzlý, J. Hadrava, V. Kadlík

Jaroslav Hadrava (SKV Ostrava)

K. Zmrzlý, J. Hadrava, L. Trčka

Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)

Medailisté Čtyřhra Open

M. Zvolánek, J. Suchánek, M. Krejčí

Beáta Mentznerová (SKV Ostrava)





• revitalizace panelových domů 

• tepelné a protihlukové izolace 

• sádrokartónové systémy 

• zdvojené podlahy 

• zateplování budov

TANDEM Group, spol. s r.o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 618, fax: 596 638 786
e-mail: tandemgroup@tandemgroup.cz
www.tandemgroup.cz





FORUM NOVA KAROLINA • OSTRAVA-CENTRUM
FRANCOUZSKÁ ULICE • OSTRAVA-PORUBA

OBCHODNÍ CENTRUM FUTURUM • OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
SHOPPING PARK OSTRAVA • OSTRAVA-ZÁBŘEH

MG Odra Gas, spol. s r.o.



U Koupaliště 1570/10, 709 00 Ostrava-Hulváky

výrobce 
technických plynů

Tel./fax: 595 954 009

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 / 271 100 100
fax: +420 / 271 100 101

anect@anect.com
www.anect.com



CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o.
zajišťuje:

– investorskou a inženýrskou činnost

–  provádění staveb včetně jejich změn, 

udržovacích prací a jejich odstraňování

– projektovou činnost ve výstavbě

– výkon zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek

– zprostředkovatelskou činnost

– nákup a prodej nemovitostí

Adresa společnosti:

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o.

Tvorkovských 2016/17

709 79 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 48392928

Telefon:  596 625 494

 596 625 129

Fax: 596 625 296

Prodejní činnost:
• ložiska ZKL, ZVL, FAG, SKF, KOYO, NTN aj.
• těsnící prvky – gufera, O-kroužky, manžety
• klínové řemeny
• seeger pojistné kroužky
• oleje a maziva TOTAL, PARAMO
• čistící a mycí prostředky DREUMEX
• lepidla a tmely LOCTITE
• průmyslové hadice OPTIMIT
• nářadí pro montáž a demontáž ložisek
• nářadí a nástoje
• nýty, frézy, vybrušované vrtáky
 
Podpora prodeje techniky:
• dovoz zboží na místo určení
• školení
• technické poradenství
• vypracování metodik montáže a demontáže
• vyhodnocování problémových a zhavarovaných ložisek
• vytvoření a optimalizace mazacích plánů
• bezskladové hospodářství
• vyhodnocení mechanických dílen

Technická diagnostika:
– sledování skutečného stavu strojů a zařízení:
• vibrační diagnostika  periodická měření

neperiodická meření
ON-LINE sytémy

• provozní vyvažování  jednorovinové
vícerovinové

• laserová a optická meření
• tribodiagnostika – analýza olejů a maziv
• diagnostika CNC stojů
•  prodej přístrojů ENTEK IRD, RENISHAW, FAG, 

PRÜFTECHNIK
•  software  OIL 2000 – olejové hospodářství

KAPPLAN – řízení údržby

Servisní činnost: 
• vedení olejového hospodářství
• montáž a demontáž ložisek
• šéfmontáž
• opravy velkorozměrových ložisek
• zapůjčování nářadí

Externě:
• opravy elektromotorů
•  opravy hydraulických 

a mazacích systémů
• strojní opravy
• opravy CNC strojů

TOTAL

ESOS Ostrava, s.r.o.
Výstavní 51/3224, 
702 00 Moravská Ostrava
IČO: 25868781, DIČ: 388-25868781
Tel.: 596 624 831-3, fax: 596 622 738



  Akciová společnost FITE byla založena v závěru roku 1993 a svou činnost zahájila 1.1.1994 odkoupením 
tehdejší části OKD a.s. – Báňské vývojové základny, která má své kořeny v 50. létech minulého století 
a byla známá pod názvem „Závod automatizace a mechanizace OKD“ ve zkratce „ZAM OKD“.
  Je zřejmé, že firma vznikla jako báňská technologická základna OKD. Dnes již není FITE a.s. spojeno 
kapitálově s OKD, avšak doly jsou jejím největším odběratelem v oblasti báňských strojů a technologií 
a průmyslových trhavin.
  Ekologické aktivity firmy se odvíjejí od nakládání s odpady a jejich využívání v báňském průmyslu 
a ve stavebnictví, dále pak je rozvíjena činnost inženýrská v oblasti nakládání s odpady a rekultivací.
  Společnost poskytuje řadu služeb, například pronájem vlastních nebytových prostor, dovoz, skladování 
a prodej průmyslových trhavin a provoz restauračního a rehabilitačního zařízení přímo v sídle firmy.
  V závěru roku 2002 byla společnost certifikována pro většinu svých činností podle mezinárodních norem 
ISO 9001 a ISO 14001.
  Společnost FITE a.s. je členem Hospodářské komory ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
a má své zastoupení ve vrcholových orgánech těchto institucí.

BÁŇSKÉ TECHNOLOGIE
 • zpracování báňských technologických projektů včetně bezpečnostních opatření
 • vývoj nových technologických celků
 • zpracování odborných expertíz v oblasti báňského průmyslu
 • dodávky podporubových zařízení
 • strojírenská výroba důlních zařízení

EKOLOGIE 
 • hospodaření a nakládání s velkoobjemovými odpady zejména z energetických zdrojů
 • komplexní systémy a technologie na využití tuhých komunálních odpadů 
 • ekologizace průmyslových technologických procesů
 • asanace a rekultivace starých ekologických zátěží
 • provádění dekontaminace zemin metodou biologické degradace
 • inženýrská a projekční činnost v ekologii
 • odborná poradenská činnost v oblasti energetiky a ekologie 
 • koncepce a plány odpadového hospodářství 

OBCHODU
 • prodej, přeprava a skladování průmyslových trhavin pro doly a lomy

SLUŽBY
 •  provoz F – clubu s komplexním rehabilitačním zařízením (restaurace, bar, sauna, 

perličkové koupele, solárium a masáže)
 • pronájem nebytových prostor

Společný úspěch!
SLUŽBY  Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava-Mariánské Hory 
  tel.: +420/596 633 411, 597 479 111 • fax: +420/596 632 614
         e-mail: fite@fite.cz • www.fite.cz





Sklárna s ruční výrobou dekorativního skla

Sluneční 892, 473 01 Nový Bor
tel.: 777 747 121

e-mail: slavia@sklarna-slavia.cz
www.sklarna-slavia.cz

SKLÁRNA SLAVIA s.r.o.
reklama PRINTO
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Výrobce elektromagnetických ventilů 
a regulační techniky





www.pincesobchod.cz ... největší výrobce sluchátek

www.sennheiser.cz







POZNEJ LEGENDU
na vlastní kůži

Použití při:

 bolestech hlavy a migrénách
 sportu a po sportovních výkonech
 k osvěžení při cestování
 výronech a sraženinách
 proleženinách
 relaxaci
 koupeli

Přírodní složení
síla léčivých bylin
Český výrobek



Brožuru zpracoval: Marek Juřica • E-mail: juricamarek@seznam.cz • Design • Pre-Press • Tisk



MG Odra Gas, spol. s r.o.




