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Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Mistrovství ČR ve stolním 

tenise vozíčkářů

Vážení přátelé, 
jsem velmi ráda, že tradice Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíč-

kářů v Ostravě pokračuje. Letošní 21. ročník sice nemá jubilejní číslovku, ale opět se 
jedná o vyvrcholení sezóny pro stolní tenisty na vozíčku a tedy vrcholné setkání těch  
nejlepších hráčů u nás. Všechny bych chtěla přivítat v Ostravě, ve sportovním areálu 
TJ Ostrava, kde se mistrovství koná a je pro mě ctí jej zaštítit celou akci svým jménem.

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 organizovat. Je obdivuhod-
né, jakým způsobem se dokáží poprat s nepřízní osudu a překonáváním 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 mohu s radostí konstatovat, že i v této složité době 
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 a hezkých zážitků.

Mgr. Věra Palková 
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Úvodní slovo náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje

Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů 2014.



Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Organizátoři a účastníci MČR děkují:

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
Statutárnímu městu Ostrava,

Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Nadačnímu fondu AVAST,

Společnosti RWE,
hlavnímu partnerovi SKV Ostrava firmě GMC Tech

a 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.

Záštitu převzali:

Čestné předsednictvo:

Pořadatel:

Místo:

Organizační výbor:

Organizační tým:

Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Tomáš Kuřec

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

Sportovní areál Tělovýchovné jednoty Ostrava, Varenská 3098/40a, Ostrava

Ředitel:    Radek Skyba
Zástupce ředitele:  Aleš Adámek
Hlavní rozhodčí:   Ing. Milan Jašek
Lékařský dozor:  Martina Horová

Antonín Hora Beáta Mentzenrová
Ing. Tomáš Staníček Mgr. Miloš Matula
Jana Peroutková Marian Hajko
Anna Mentznerová Dana Skybová
Veronika Kalibánová Tereza Bučková
Michal Adámek Marek Peterek
Miluše Baurová

Mistrovství ČR ve stolním 
tenise vozíčkářů

Zahájení Mistrovství ČR 2014 – Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje



Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Soutěže:

1. Dvoučlenná družstva Open
2. Jednotlivci ženy TT 3 - 5 (para)

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

5. Čtyřhra Open
6. Open

Čtvrtek 4. 6. 2015

14.00–18.00  prezentace – klubovna č. 59

18.00–19.00  večeře

19.00–19.30  losování – klubovna č. 59

Pátek 5. 6. 2015

7.30–9.00 snídaně

9.00–10.00  slavnostní zahájení  
Mistrovství ČR  
v hale TJ Ostrava

10.00–12.00 zahájení soutěží

12.00–13.30 oběd

13.30–18.00 pokračování soutěží

18.00–19.00 večeře

Sobota 6. 6. 2015

7.30–9.00 snídaně

9.00–12.00 zahájení soutěží druhého dne

12.00–13.30 oběd

13.30–16.00 pokračování soutěží

16.00–17.00  slavnostní vyhlášení výsledků,  
předání diplomů a cen

18.00–20.00  večeře, závěrečný večírek

Neděle 7. 6. 2015

8.00–9.30 snídaně a odjezd hráčů

Časový plán:

Michaela Pokorná (SKV Ostrava)

Lubomír Trčka (SKV Otrokovice)

Monika Vlachová (TJ Sokol Lhůta)

Vladimír Tláskal (SKV Pardubice Nezlomeni)

Mistrovství ČR ve stolním 
tenise vozíčkářů

Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů 2014.



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. Spomenka Habětínková Tomič (SKV Pardubice Nezlomeni)
2. Beáta Mentznerová (SKV Ostrava)
3. Barbora Štěpánková (SKV Ostrava)

1. Martin Zvolánek (SKV Ostrava)
2. Jiří Suchánek (SKST Liberec)
3. Tomáš Přibyl (SKST Liberec)

1. René Tauš (SKST Liberec)
2. Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)
3. Jaroslav Hadrava (TJ Sokol Lhůta)

1. René Tauš – Jiří Suchánek (SKST Liberec)
2. Jaroslav Hadrava – Petr Svatoš (TJ Sokol Lhůta)
3. Karel Zmrzlý – Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)

1. René Tauš – Jiří Suchánek (SKST Liberec)
2. Karel Zmrzlý – Vladimír Kadlík (SK Moravia Brno)
3. Martin Zvolánek – Vratislav Hudeček (SKV Ostrava)

1. René Tauš (SKST Liberec)
2. Jaroslav Hadrava (TJ Sokol Lhůta)
3. Jiří Žák (SK Moravia Brno)
3. Jiří Suchánek (SKST Liberec)

Výsledky MČR ve stolním tenise vozíčkářů 
22.–25. 5. 2014 v Ostravě

Jednotlivci muži TT 1-2

Jednotlivci muži TT 3-5

Družstva Open

Čtyřhra Open

OpenJednotlivci ženy





• 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





MG Odra Gas, spol. s r.o.

www.pincesobchod.cz





Vídeňská 204/125
619 00 Brno-Přízřenice

Tel.: +420 547 100 100
anect@anect.com
www.anect.com



Praktická příručka pro každého, 
kdo hledá užitečné informace 
z oblasti polygrafie.

• Chcete snadno spočítat 
orientační ceny vašich 
tiskovin ve svém chytrém 
telefonu?

• Potřebujete zjistit kolik 
bude vážit váš katalog, či 
změřit sílu hřbetu knihy?

• Zajímá vás polygrafická 
teorie (příprava dat, 
papír, barvy, vazby, tisk 
apod.)?

Pak právě pro vás je 
určena tato šikovná 
aplikace.

Stahujte zdarma na

první polygrafická pomoc

www.printo.cz
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  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	

OBCHOD
	 •	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!
KONTAKTY 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



... a tisíce dalších knižních hitů

www.albatrosmedia.cz

Miroslav Valina
Kam bez bariér

Tony Buzan
Trénink paměti

Halina Pawlowská
Pravda o mém muži

Vývoj, projekce, výroba a montáž zabezpečovacích,  
informačních a diagnostických systémů pro kolejovou dopravu.

• venkovní displeje • vytyčování sítí

Stavební činnost   Vypracování autorizovaných projektů, cenové nabídky  
na okna, dveře, zatepletní, tepelná čerpadla, solární panely, kotle na biomasu  
– vše včetně provedení. Pomoc pro získání úvěru a státní dotace.

Okna, dveře, doplňky   Prodej a montáž plastových, hliníkových a dřevěných 
oken a dveří, střešních oken a příslušenství.

Autodoprava

STARMON s.r.o.
Průmyslová 1880, Choceň 565 01
tel.: 465 471 415 (vedení společnosti)
e-mail: starmon@starmon.cz

STARMON s.r.o.
Bratří Hubálků 161, Česká Třebová 560 02
tel.: 465 530 177, 461 056 403
e-mail: starmon@ceskatrebova.cz

Vzorková prodejna STARMON - OKNA.EU
Záměstí 7, Choceň 565 01
tel./fax: +420 465 321 535
mobil: 725 046 994, 725 015 008
e-mail: oknaeu@starmon.cz

www.starmon.cz

PALETY A BOXY
JAN CHALOUPKA – PARDUBICE

Tel.: 724 840 609 • E-mail: hon.za@seznam.cz

Více info na:
www.paletyaboxy.cz





LIHOVÝ BYLINNÝ ROZTOK
Lihový roztok přírodních rostlinných 
silic, některých jejich obsahových
látek (mentolu, linaloolu, nerolu aj.), 
ale i dalších aromatických látek.

ALPA FRANCOVKA

WWW.ALPA.CZ

ALPA KRÉM FRANCOVKOVÝ  
V jemném emulzním základě jsou 
obsaženy stejné přírodní silice jako 
v lihové francovce, navíc obohace-
né o  olej z  obilných klíčků, který 
dodává pokožce hebkost a vláčnost 
a je zdrojem vitamínů E a B. 

ALPA KRÉM 
Krém s vysokým obsahem mine-
rálního oleje vytváří na  povrchu 
pokožky kluzký fi lm, který zaru-
čuje možnost dlouhodobé spor-
tovní, léčebné masáže i automa-
sáže bez nepříjemného tření. 

Zakoupíte: DM Market, Tesco, Globus, Teta, Ahold, 
Rossmann, Makro, Coop

WWW.ALPA.CZ

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

www.pantershop.cz    www.sennheiser.cz  

RS 120
K TELEVIZI

PC 310
K POČÍTAČIPX 100

PRO VENKOVNÍ POSLECH



MG Odra Gas, spol. s r.o.


