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Vážení sportovní přátelé, zejména stolní tenisté,

dovolte mi, abych vás společně s novým předsedou Asociace
profesionálních klubů, panem Miroslavem Jinkem, přivítal v no-
vém ročníku Extraligy mužů, ze kterého vzejde nový mistr České
republiky. Opět držíte v rukách novou brožuru pro ročník 2021-
2022. Díky ní vám představujeme jednotlivé kluby, včetně hráčů,
trenérů a dalších klubových činovníků.
Já si osobně moc a moc přeji, aby následující ročník nebyl postižen
pandemií koronaviru nebo snad nějakou další jeho mutací, která by

znemožnila dohrát následující ročník Extraligy. Pro nový ročník není jednoznačný favorit na titul,
což je velice pozitivní. I o poslední místo, které nebude znamenat sestup do baráže o udržení
v soutěži, bude velký boj. 
A tak přeji všem klubům, aby se jim herně dařilo a aby vyhrál ten nejlepší tým. A především,
abychom my všichni viděli ve stolně-tenisových hernách a také u televizních obrazovek kvalitní
a atraktivní stolní tenis. 

Zbyněk Špaček, předseda VV ČAST

Vážení sportovní přátelé 
dovolte mně přivítat vás v nové sezóně 2021/2022 v Extralize
stolního tenisu. Loňská sezóna, která byla provázená pandemií
Covid 19, se nakonec úspěšně dohrála. Tady je potřeba vyjádřit
velký dík řediteli soutěže, panu Henžlovi. Vítězem se stal klub HB
Ostrov Havlíčkův Brod, který celou sezónu neokusil hořkost
porážky.
Letošní ročník, spolu s návratem hráčů ze zahraničí, slibuje velmi
dramatickou podívanou a myslím, že to bude velmi vyrovnaný
ročník, který tady už dlouho nebyl. Hledat favority bude obtížné,
protože v podstatě může porazit každý každého. Myslím, že bude
rozhodovat momentální forma v play-off.
Loňská sezóna se hrála novým systémem na tři vítězné zápasy
a myslím, že se to velmi osvědčilo. Zápasy měly náboj a nebyly
z toho pingpongové maratóny. 
Dále se nově vysílaly na TV stanici Arena sport přímé přenosy, což považuji také za velmi pozitivní
a jsem rád, že naše spolupráce bude pokračovat.
V letošní sezóně bychom chtěli sjednotit kvalitu přenosů a zaměřit se na podporu diváků při
zápasech a ve spolupráci s ČAST sehnat partnery pro Extraligu stolního tenisu.
Všem fanouškům, ať v halách nebo u televizních obrazovek přeji, aby se jim nový ročník Extraligy
líbil.

Miroslav Jinek, předseda APK

1. ročník, 2000/2001
1. TTC VP Frýdek Místek
2. KST Robot Mokré Lazce
3. SKST START Baník

Havířov

2. ročník, 2001/2002
1. START Horní Suchá
2. TTC VP Frýdek Místek
3. SF SKK El Niňo Praha

3. ročník, 2002/2003
1. START Horní Suchá
2. SF SKK El Niňo Praha
3. KST Factory Pro Praha

4. ročník, 2003/2004
1. SF SKK El Niňo Praha
2. START Horní Suchá
3. NH Ostrava

5. ročník, 2004/2005
1. SF SKK El Niňo Praha
2. START Horní Suchá
3. Robot Mokré Lazce

6. ročník, 2005/2006
1. START Horní Suchá
2. SF SKK El Niňo Praha A
3. SF SKK El Niňo Praha B

7. ročník, 2006/2007
1. SF SKK El Niňo Praha A

ČGS
2. AVEX Zlín
3. SF SKK El Niňo Praha

8. ročník, 2007/2008
1. SF SKK El Niňo Praha
2. AVEX Zlín
3. TTC EN Praha VI

9. ročník, 2008/2009
1. SF SKK El Niňo Praha
2. Robot Mokré Lazce
3. TJ Sokol Králův Dvůr

10. ročník, 2009/2010
1. SF SKK El Niňo Praha
2. TJ Sokol Králův Dvůr
3. Robot Mokré Lazce

11. ročník, 2010/2011
1. SF SKK El Niňo Praha
2. Loko Vršovice Aquecon
3. Baník Havířov Charvát 

12. ročník, 2011/2012
1. TJ Sokol Králův Dvůr
2. SF SKK El Niňo Praha
3. Baník Havířov Charvát

13. ročník, 2012/2013
1. SF SKK El Niňo Praha
2. TJ Sokol Králův Dvůr
3. STEN marketing HB

Ostrov Havlíčkův Brod

14. ročník, 2013/2014
1. STEN marketing HB

Ostrov Havlíčkův Brod
2. DTJ Hradec Králové
3. SF SKK El Niňo Praha

15. ročník, 2014/2015 –
základní část
1. STEN marketing HB

Ostrov Havlíčkův Brod 
2. DTJ Hradec Králové
3. El Niňo Praha EHW

16. ročník, 2015/2016
1. STEN marketing HB

Ostrov Havlíčkův Brod 
2. SF SKK El Niňo Praha

EHW
3. DTJ Hradec Králové

17. ročník, 2016/2017
1. TTC Ostrava 2016
2. SK TTC Františkovy

Lázně
3. SF SKK El Niňo Praha

18. ročník, 2017/2018
1. TTC Ostrava 2016
2. SF SKK El Niňo Praha
3. TJ Sokol PP Hradec

Králové 2 Lunatour.cz

19. ročník, 2018/2019
1. SF SKK El Niňo Praha 
2. TTC Ostrava 2016
3. SKST Euromaster Liberec

20. ročník, 2019/2020 –
nedokončen, vítěz
Extraligy
1. SF SKK El Niňo Praha 
2. KT Praha
3. TTC Ostrava 2016

21. ročník, 2020/2021
1. HB Ostrov 
2. KT Praha
3. SKST Cheb

22. ročník, 2020/2021 
– účastníci (dle abecedy)
• HB Ostrov
• KT Praha
• SF SKK El Niňo Praha
• SKST TESLA BATTERIES

Havířov 
• SKST Liberec
• SKST Cheb
• SKST PLUS Hodonín
• TJ Ostrava KST
• TJ Sokol PP Hradec

Králové 2
• TTC Ostrava 2016

HISTORIE
Konečné pořadí jednotlivých ročníků.



Jak to vidí politici sportovci!
Skoro rok nás svazovala proti covidová opatření, která nejen náš sport, ale i další sporty, na celou sezónu „vypnula“. Všichni si
klademe otázku, jak znovu sport v republice rozhýbat. Je také fakt, že někteří sportovci, hlavně z řad amatérského sportu, se ke
sportovním aktivitám už nevrací. Největší problém nastal u dětí, kde je již jasné, že některé přestaly sportovat úplně.
Využili jsme toho, že mezi poslanci Poslanecké sněmovny ČR jsou bývalí vrcholoví sportovci a mimo jiné jsme se zeptali, jak to oni
vidí s opětovným nastartováním sportování. Všichni se shodli na tom, že největším problémem bude navrátit ke sportování děti.
Odpovědi nám poskytli dva politici za ODS a dva nestraníci za ANO 2011. Hokejista, skokan na lyžích, a dokonce dva stolní tenisté!

Milan Hnilička
je bývalý český hokejový brankář, který velké úspěchy zaznamenal v reprezentaci ČR. Je trojnásobným mistrem
světa a byl součástí skvělého týmu, který získal zlaté medaile na ZOH 1998 v Naganu.
Pět let působil v různých klubech v NHL, v ČR chytal za Kladno, Spartu a Liberec. V českých klubech titul neslavil,
ale je mistrem Ruska v klubu  Salavat Julajev Ufa.

1. Jako vrcholový sportovec jste byl zvyklý každý den trénovat. Jak se udržujete v současné době,
kdy máte „sedavé zaměstnání“, v dobré fyzické kondici?
Snažím se o každém víkendu hrát tenis a prokládám to golfem, nebo fotbalem za staré pány.
2. Stolní tenis je jeden z nejrozšířenějších lidových sportů a nejspíš si ho vyzkoušel každý. Je tomu
tak i u vás? V čem by mohl stolní tenis pomoci v přípravě hokejisty na sezónu?

Ano, stolní tenis mám rád a myslím, že je velmi dobrý na zdokonalování postřehu. Alespoň pro mě to ten efekt mělo.
3. Český, resp. československý stolní tenis ve své historii dosáhl vynikajících úspěchů a zasloužilo se o to plno výborných

hráčů a hráček. Vybaví se Vám nějaká jména nebo úspěchy našich stolních tenistů?
Ano velmi jsem fandil Marušce Hrachové, ale také Jindřichu Panskému, či Milanovi Orlowskému.

4. Máme za sebou skoro rok, ve kterém byli sportovci velmi omezeni ve svých aktivitách kvůli pandemii koronaviru.
O pravidelné sportování byli ošizeni nejen dospělí sportovci, ale hlavně děti. Myslíte, že v budoucnu může tato
nedobrovolná pauza znamenat na sportovním poli nějaký problém? A jak z toho ven?
Určitě to problém přinese, především děti přišly o návyky a povinnosti spojené se sportováním a bude těžké všechny do tohoto
procesu vrátit. Vrátit je musíme skrze extrémní a cílenou finanční podporu státu, kvalitní servis a metodiku svazů směrem ke
klubům a obětavou práci trenérů v klubech. Důležitou roli sehrávají samozřejmě rodiče a jejich uvědomění si důležitosti
sportování jejich dětí.

Jakub Janda
Je bývalý vynikající skokan na lyžích. V roce 2006 jako první Čech v historii vyhrál Světový pohár. Na mamutím
můstku v Planici v roce 2003 vytvořil nový český rekord s hodnotou 209 metrů.
Mezi další úspěchy ve skocích na lyžích patří vítězství v Turné čtyř můstků, stříbrná a bronzová medaile na
mistrovství světa a 6x vyhrál jednotlivý závod Světového poháru.

1. Jako vrcholový sportovec jste byl zvyklý každý den trénovat. Jak si může poslanec při
„sedavém zaměstnání“ udržovat fyzickou kondici? A má na to vůbec čas?
Je pravda, že život poslance a vrcholového sportovce je jako nebe a dudy. Ostatně to je na mě i vidět, protože od doby, kdy
jsem "slezl" z můstku, jsem přibral 20 kilo a po mnoha letech jsem si mohl dát zase svíčkovou, kterou miluju, což jsem před tím
nemohl. Ale snažím se, aby se ze mě nestal takový ten typický "bafuňář." Když skončíme ve Sněmovně před devátou, tak si jdu
ještě zaběhat po Praze nebo alespoň na chvilku do fitka. Mimochodem jsem až donedávna netušil, jak krásná je třeba
Grébovka... Mimo to šéfuju ještě skokanům ve Svazu lyžařů a když jsem zrovna na můstcích, tak si s mladými kluky (protože
já už patřím mezi ty "staré") potrénuju nebo zahraju fotbal. Dokud mi tedy vystačí dech. A protože žiju pod mými milovanými
Beskydy, tak si občas i s kamarády vyběhnu na Radhošť. I když se pak proklínám, když vycházím ty nekonečné schody ve
Sněmovně.

2. Stolní tenis je jeden z nejrozšířenějších lidových sportů a nejspíš si ho vyzkoušel každý. Je tomu tak i u vás? Myslíte, že
existuje v tomto sportu nějaký prvek, který by se dal zcela vážně využít jako doplněk pro přípravu skokanů či lyžařů?
Stolní tenis musel podle mě vyzkoušet úplně každý, protože to prostě je perfektní sport! A dokonce to není tak dávno, kdy
jsem chodil "na pinčes" každé pondělí ke kamarádovi do garáže na takové malé turnaje. A až jednou půjdu do důchodu, tak si
sám koupím stůl a tu tradici pondělních turnajů obnovím. Co se týče druhé části otázky, tak bez váhání říkám, že určitě.
I skokani a lyžaři potřebují velmi dobrou koordinaci pohybů a na to je stolní tenis v podstatě ideální.

3. Český, resp. československý stolní tenis ve své historii dosáhl vynikajících úspěchů a zasloužilo se o to plno výborných
hráčů a hráček. Vybaví se Vám nějaká jména nebo úspěchy našich stolních tenistů?
No jéje. Jenom z dětství si přesně pamatuju sportovní přenosy a výbornou Marušku Hrachovou, která nepochybuju o tom,
hraje dodnes. Pak si určitě vybavím Martina Olejníka, Marka Kláska a historicky i Jindřicha Panského. Osobně se dokonce znám
s Petrem Korbelem.

4. Máme za sebou skoro rok, ve kterém byli sportovci velmi omezeni ve svých aktivitách kvůli pandemii koronaviru.
O pravidelné sportování byli ošizeni nejen dospělí sportovci, ale hlavně děti. Myslíte, že v budoucnu může tato
nedobrovolná pauza znamenat na sportovním poli nějaký problém? A jak z toho ven?
Ta nešt’astná pandemie ovlivnila v podstatě všechno a sport mimořádně. Bohužel i závažně. To jde vidět z posledních statistik,
kdy děti tloustnou, trpí obezitou a mnozí ti, kteří se sportem začali, se k němu už třeba nevrátí. Na mnoha úrovních zanikly

celé kluby. Myslím, že nenávratně jsme přišli o celou řadu talentů, a to nejen u tradičních sportů, kde je potřeba pravidelný
trénink, ale i u dětí, které sportovaly třeba v tanci. Ten problém tu prostě je a nemá cenu si nalhávat opak. Cesta z něho bude
dlouhá a ten úkol je na nás – politicích. My musíme vytvořit příznivé podmínky, a to jak pro sportovce, tak i pro trenéry, učitele
tělocviku, malé kluby atd. Věřím ale v naše lidi. Chce to jen podat pomocnou ruku, dobrou motivaci a hlavně důvěru!
Samozřejmě s tím souvisí i celé nastavení nového a moderního systému sportu v republice, např. že nebudeme nutit školáky
hrát volejbal, protože to prostě je v osnovách, ale dávat jim prostor. Pokud někdo chce raději posilovat, dejme mu klíče od
posilovny. Pokud chtějí raději holky dělat aerobik, umožněme jim to. Ale to by bylo na jinou debatu. Já zkrátka věřím, že kde
je vůle, je i cesta!

Jan Bauer
Mezi jeho největší koníčky patří, kromě fotbalu a tenisu, hlavně stolní tenis, kterému se stále věnuje jako hráč
i funkcionář. Prachatický patriot za klub z tohoto města dříve hrával pravidelně 1. ligu.

1. Býval jste aktivním vrcholovým sportovcem, který byl zvyklý pravidelně a často trénovat. Asi není
jednoduché přestat úplně sportovat. Máte čas se jako poslanec udržovat stále v dobré fyzické
kondici?
Sportovní prostředí jsem nikdy mentálně neopustil, ale udělal jsem před mnoha lety chybu, že jsem asi na
rok kvůli pracovnímu vytížení přestal sportovat úplně. Byla to velká chyba, ze které jsem se hodně poučil.
Sice jsem mládí prožil v pinpongových halách a po turnajích, ale dnes vyhledávám prakticky každý druh

sportu a pohybu. Pravidelně hraji tenis, sálovku, jezdím na inlajnech nebo v zimě na lyžích. Sport je pro mě
životní styl a moc si přeji, aby mi tělesná schránka ještě dlouho sportovat umožnila.

2. Jak jste na tom jako lyžař nebo hokejista? Jak ovládáte tyto sporty vašich kolegů?
Jsem šumavák, takže běžky i sjezdovky jsou nedílnou součástí zimního sportování. Musím se přiznat, že na sjezdovkách mě
v posledních letech baví nejvíce to pivko a krásné výhledy z terasy nějaké restaurace. Hokej je skvělý sport, ale mě úplně minul.
Průprava z bruslení po jihočeských rybnících se mi párkrát hodila, ale mé výkony byly od hokeje velmi vzdálené.

3. Vašich kolegů jsem se ptal, zda znají nějaké naše stolní tenisty. Uměl byste uvést jméno alespoň jednoho našeho
skokana na lyžích? A kdo pro vás byl naším historicky nejlepším hokejistou. 
S jedním skokanem sedím už čtyři roky v poslanecké lavici. Je to kolega Jakub Janda, sportovec tělem i duší a fajn chlap. Vážím
si Jaromíra Jágra kvůli jeho skvělé sportovní kariéře a reprezentaci naší země v zahraničí.

4. Máme za sebou skoro rok, ve kterém byli sportovci velmi omezeni ve svých aktivitách kvůli pandemii koronaviru.
O pravidelné sportování byli ošizeni nejen dospělí sportovci, ale hlavně děti. Myslíte, že v budoucnu může tato
nedobrovolná pauza znamenat na sportovním poli nějaký problém? A jak z toho ven? 
Obecně menší zájem dětí o sport jsem pocit’oval již před Covidem, karanténa vše jen umocnila. Sport bohužel získal obrovskou
konkurenci v nabídce možností, jak trávit volný čas. Také si myslím, že je složité paušalizovat. Je to rozdílné město od města
v každém klubu. Tam, kde jsou nadšenci, srdcaři, sportovní trenéři se snahou děti něco naučit a vytvořit jim emocionální vazbu
ke sportu, tvoří místo, kam chodí rádi, kde je to baví a kam se rádi vrací, pak je pro ně sport zábava. A to
je, dle mého názoru, úplně klíčové, at’ jde o tenis, pozemní hokej nebo třeba pinčes, který je sportem
mého srdce.

Patrik Nacher
je český ekonom a mediální poradce. Známým se stal především jako bojovník proti různým bankovním
poplatkům, pravidelně pořádal veřejnou anketu o Nejabsurdnější bankovní poplatek. Byl spolumajitelem prvního
kamenného obchodu pro levoruké ve střední Evropě. Od mládí se věnuje stolnímu tenisu a nastupoval a dosud
nastupuje k utkáním v pražských soutěžích.

1. Býval jste aktivním výkonnostním sportovcem zvyklým často trénovat. Asi není jednoduché
přestat úplně sportovat. Udržujete se nějak dále ve fyzické kondici při své sedavé činnosti ve
Sněmovně?
Ano, je to obtížné. A nejde ani tak o lenost, to překonám docela snadno, když mě ten pohyb baví, což je například ping-pong,
ale jde o čas a energii, které se moc nedostává. Nestačím číst knížky, hrát pinčes, bubnovat. Když takhle vlastně odpovídám
na tuto otázku, říkám si, že bych měl něco změnit. To si ale říkám dost dlouho a pořád nic.

2. Jak jste na tom jako lyžař nebo hokejista? Jak ovládáte tyto sporty vašich kolegů?
Vůbec. Jsem naprosto levý na zimní sporty. O to více obdivuji sportovce, kteří to špičkově ovládají.

3. Vašich kolegů jsem se ptal, zda znají nějaké naše stolní tenisty. Uměl byste uvést jméno alespoň jednoho našeho
skokana na lyžích? A kdo pro vás byl naším historicky nejlepším hokejistou.
Těch znám spoustu. Když jsem byl mladší, sledoval jsem každoročně turnaj čtyř můstků, takže znám i zahraniční skokany. Jinak
za nás: Pavel Ploc, Jiří Parma a samozřejmě můj ctěný kolega Jakub Janda. Pokud jde o historicky nejlepšího hokejistu, tak to
za mě bude asi Jaromír Jágr.

4. Máme za sebou skoro rok, ve kterém byli sportovci velmi omezeni ve svých aktivitách kvůli pandemii koronaviru.
O pravidelné sportování byli ošizeni nejen dospělí sportovci, ale hlavně děti. Myslíte, že v budoucnu může tato
nedobrovolná pauza znamenat na sportovním poli nějaký problém? A jak z toho ven?
Myslím, že bohužel ano. Ted’ to třeba ještě nevidíme, ale ono to má určitou setrvačnost. Problémy vidím ve dvou rovinách –
vrcholový a rekreační sport na straně jedné, obecně pohyb jako součást důležitá prevence a zdravého způsobu života na straně
druhé. U toho prvního je to přerušení sice nepříjemné, nějak se to třeba dožene, ale stále panuje obava, že se to zase vrátí.
Znám sportovce, pro které je to demotivující, takže svou kariéru přerušili. U dětí se to projevilo tak, že se ke svému sportu ani
nevrátily. Pokud jde o to druhé, to se bohužel ve veřejném prostoru skoro vůbec neřeší. Stále slyšíme o opatřeních, o rouškách,
o očkování, ovšem o pohybu, prevenci, životosprávě téměř nic.



Čtyřnásobný mistr ČR v družstvech mužů 2014, 2015, 2016 a 2021. Po zisku třetího titulu v řadě vybudoval
vlastní Akademii stolního tenisu HB Ostrov a začal se intenzivně věnovat výchově mládeže. Od sezóny 2021
- 22 jsme rozšířili svoji činnost i na dívčí složku a budeme mít družstva i v 1. a 2. lize žen. V letošní sezóně
tak bude náš klub hrát všechny ligové soutěže, a to jak v kategorii mužů, tak i žen. Cílem klubu je zapojovat
do nejvyšších soutěží svoje odchovance a hráče z Akademie stolního tenisu. Cílem pro letošní sezónu je
obhájit titul mistra ČR v družstvech mužů.

Soupiska družstva:           1. Dmitrij Prokopcov              5. Ondřej Květon
                                         2. Tomáš Tregler                     6. František Kanta
                                         3. Michal Obešlo                    7. Dan Bárta
                                         4. Radek Skála                       8. Miloslav Mádr
                                                                                       
Trenér:                               Bohumil Vožický (lic.: A)

Majitel klubu:                   Miroslav Jinek
Organizační pracovník:    Pavel Kafka
Hrací místnost:                 Jihlavská 895, 580 01 Havlíčkův Brod 
                                         Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod 

Generální sponzor:          Joola
Hlavní sponzor:                Auto Špinar CZ Citroen Toyota 
Ostatní sponzoři:             Reality Rujder, Penzion Jantar, Plazmatech 
                                         Systems s.r.o., Birell, SPK vše o stavitelství, 
                                         STAKRA HB, Euromaster Kolin, Plzeňská 
                                         tankovna Na Ostrově HB

Bohumil Vožický
trenér

Dmitrij Prokopcov
41 let
Úspěchy: 3. místo ME
družstev Ostrava 2010,
mistr ČR dvouhra 2010,
2011, 2013, 7x mistr ČR
družstva, účastník OH 2016
Rio a EH 2015 Baku
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 6.

Tomáš Tregler
31 let
Úspěchy: vítěz evropského
TOP 10 juniorů, 2x stříbro 
z MEJ – družstva, 3.místo
ME družstev Ostrava 2010,
8x mistr ČR družstva, 
5x mistr ČR ve čtyřhře
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 5.

Radek Skála
19 let
Úspěchy: mistr ČR v
mládežnických kategoriích
– čtyřhry, mistr v MČR
družstev mužů, 41. hráč
světového žebříčku U 19 
k 13.6.2021
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 32

HB Ostrov
Mistr České republiky minulého ročníku Extraligy

www.hbostrov.cz

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Vzhledem k situaci, která nastala v uplynulé sezóně vlivem pandemie,
jsme velmi rádi, že se soutěž Extraligy mužů dokončila a skončila
našim vítězstvím. V celé sezóně jsme nepoznali hořkost porážky
a potvrdili jsme roli favorita. Do letošní sezóny jdeme s cílem obhájit
mistrovský titul za podpory našich věrných fanoušků.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Na základě informaci, které jsou dostupné se domníváme, že Extraliga
mužů ČR bude mít vyšší úroveň z důvodu návratu hráčů ze zahraničí
do Extraligy.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Pandemie zasáhla náš klub hlavně z hlediska omezení možnosti
přítomnosti diváků na Extralize. Vlivem pandemie došlo i k zvýšeným
ekonomickým nákladům klubu.

(Odpovídal: Miroslav Jinek, majitel klubu)

Michal Obešlo
32 let
Úspěchy: Bronz z ME 2013
v mixu, 2. místo na MEJ 
v družstvech, 4x mistr ČR
družstev, 2x mistr Řecka 
v družstvech, MČR ve
čtyřhře a ve smíšené
čtyřhře
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 11.



Tomáš Pavelka
41 let
Úspěchy: ME 2003 a 2005
družstva 3. místo, MS 2008
družstva 5. místo, mistr ČR
2004 v jednotlivcích, mistr
ČR v družstvech
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 15.

Martin Olejník
49 let
Úspěchy: 3. místo na ME
družstev mužů, 5. místo na
MS družstev mužů, 3x
stříbrný na MČR mužů ve
dvouhře, 2. místo Český
pohár družstev 2016 a
2017, vicemistr ČR
družstev 2014 a 2015
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 16.

KT Praha bylo založeno po rozdělení republiky roku 1993 jako první soukromý klub v Čechách. Tato sezóna
bude pro nás již šestá v Extralize. Poslední dvě sezóny se nám vydařily, skončili jsme dvakrát na druhém
místě.

Soupiska družstva:           1. Tomáš Pavelka                    5. Milan Orlowski
                                         2. Martin Olejník                   6. Tomáš Sváta
                                         3. Martin Koblížek                 7. Ivo Durdil
                                         4. Jindřich Panský                  8. Jakub Slapnička

Trenér:                              Milan Orlowski (lic.: B)

Vedení klubu:
Prezident klubu:               Karel Truhlář
Manažer:                          Romana Stohlová

Hrací místnost:                 1. Sportovní 1380, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Generální sponzor:          Truhlář a spol., s.r.o. – český výrobce hmoždinek
Hlavní sponzor:                Amenity Resorts s.r.o.            
Ostatní sponzoři:             Donic

KT Praha
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 2. místo 

www.ktpraha.cz

Martin Koblížek
25 let
Úspěchy: 2. místo MČR
2018 ve smíšené čtyřhře,
mistr ČR ve čtyřhře mužů
2017, několikanásobný
medailista MČR mládeže,
člen juniorské reprezentace
2014
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 26.

Jindřich Panský
61 let
Úspěchy: juniorský mistr
Evropy ve dvouhře 1978,
mistr Evropy ve smíšené
čtyřhře 1986, stříbro na ME
v družstvech 1982, stříbro
na MS ve čtyřhře 1985,
stříbro na MS ve smíšené
čtyřhře 1985
Umístění na žebříčku
mužů kraj.: 12. N

Milan Orlowski
hrající trenér
68 let
Úspěchy: juniorský mistr
Evropy ve dvouhře 1969, mistr
Evropy ve dvouhře 1974, mistr
Evropy ve čtyřhře 1978, mistr
Evropy ve smíšené čtyřhře
1980, vítěz turnaje TOP 12
v roce 1983

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Naše účast v minulé sezóně hodnotíme velice dobře, v nové sezóně se
chceme dostat do semifinále.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Úroveň nového ročníku bude určitě lepší, vzhledem k posílení našich
soupeřů.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Náš klub to v podstatě vůbec nezasáhlo.

(Odpovídal: Karel Truhlář, prezident klubu)

Zleva stojí: Karel Truhlář, Jindřich Panský, Milan Orlowski,
Tomáš Pavelka, Martin Olejník a Martin Koblížek



Petr Gavlas 
trenér

MUDr. Anton Gavlas
předseda klubu

Stanislav Kučera           
24 let
Úspěchy: mistr ČR družstva
2019, několikanásobný
mistr ČR kat. mládeže
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 9.

David Reitspies
24 let
Úspěchy: mistr ČR smíšená
čtyřhra 2020, 3. místo
dvouhra MČR 2018, 1/4
MEJ dvouhra 2013 
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 10. 

Stepan Shaposhnikov
25 let
Úspěchy: účastník několika
MEJ, reprezentant Ruské
federace v mládežnických
kategoriích
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 46. N

SKST Cheb
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 3. místo

Antonín Gavlas
36 let
Úspěchy: mistr Evropy ve
smíšené čtyřhře 2013, 5.
místo MS družstva 2006, 1.
místo MČR dvouhra 2017,
1. místo MČR družstva
2013
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 7.

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

,A“ družstvo mužů startovalo po předchozí několikaleté odmlce již
druhou závodní sezónu v extraligové soutěži. Družstvo obsadilo
v sezoně 2020/2021 konečné třetí místo. V rámci soutěží družstev se
jedná o největší klubový úspěch v jeho celé, více než 60-ti leté historii.
Snahou družstva i celého klubu bude zajisté na tento letošní nečekaný
úspěch navázat i v sezóně nadcházející. Vzhledem k posílení
hráčského kádru bychom rádi v nadcházejícím ročníku Extraligy patřili
mezi největší favority na zisk titulu.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Úroveň nového ročníku soutěže bude zajisté vyšší než v předchozích
několika sezónách. Zde v Chebu se na ní již všichni velmi těšíme.
Budeme doufat, že budeme moci po dlouhé době přivítat přímo
v dějišti extraligových utkání i naše věrné fanoušky, příznivce,
partnery, sponzory a další diváky.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

V současné době ještě nelze zcela vyhodnotit do jaké míry bude náš
klub touto situací zasažen. Největší újmy však bohužel očekáváme
v kategoriích dětí a mládeže a jejich návratu k pravidelnému
sportování. Věříme, že účast našeho družstva v Extralize bude mít
pozitivní dopad na zájem o náš sport v našem kraji a regionu.
Sportovní umění a výkony našich vrcholových hráčů by mohly být
částečnou motivací jak pro stávající, tak i pro začínající mladé stolní
tenisty. Co se týče vrcholového sportu, tak nám pandemická situace
paradoxně pomohla k dalšímu posílení hráčského kádru.    

(Odpovídal: Petr Gavlas, sportovní manažer klubu)

Stolní tenis má v našem městě více jak šedesátiletou tradici. Klub se poprvé představil v extraligové soutěži již
v roce 1997 a to pod názvem Casino Estor Cheb. V extraligové soutěži klub působil několik dalších závodních
sezón až do roku 2002. V předloňském roce se po dlouhých 17-ti letech do nejvyšší soutěže opět vrátil, a to již
pod současným názvem SKST Cheb. Klub se podílel na výchově několika reprezentantů ČR, zejména
v mládežnických kategoriích. Nejvýraznější osobností klubu, resp. družstva je hráč č.1, Antonín Gavlas, který
bude doplněn mladšími, ale přesto již zkušenými spoluhráči Stanislavem Kučerou a Davidem Reitspiesem. Klub
se zároveň orientuje na práci s mládeží.

Soupiska družstva:             1. Antonín Gavlas                5. Petr Březovský
                                            2. Stanislav Kučera              6. Lukáš Pažma
                                            3. David Reitšpies                7. Petr Gavlas
                                            4. Stepan Shaposhnikov     8. Vít Kadlec

Trenér:                                Petr Gavlas (lic.: B)
Vedení klubu:
Předseda:                            Anton Gavlas
Manažer:                             Petr Gavlas
Hrací místnost:                   1. Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, 
                                            350 02 Cheb 
                                            2. Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb

Generální sponzor:             Město Cheb                         
Hlavní sponzor:                   STAMOZA, s.r.o.
Ostatní sponzoři:                CHEVAK Cheb a.s., Karlovarský kraj, Lázně Františkovy
                                            Lázně a.s., Stanislav Musil s.r.o., Vespral s.r.o., 
                                            HAKA hydraulika s.r.o. DUŠEK ADVISORY s.r.o., 
                                            Petainer Czech Holdings s.r.o.

www.skstcheb.cz
Zleva: Stanislav Kučera, David Reitšpies,
Antonín Gavlas a Petr Gavlas



Jakub Kleprlík
35 let
Úspěchy: 1. místo smíšená
čtyřhra MČR 2004, mistr
ČR junioři 2003, 2004,
mistr ČR družstev 2019,
vicemistr ČR čtyřhra mužů,
3 x 3 místo MEJ, mistr ČR
družstva 2019
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 13.

Petr Korbel
50 let
Úspěchy: 4. místo OH
1996-dvouhra, 3. místo MS
1991-družstva, 3. místo
ME 2000-dvouhra, 3. místo
ME 2003, 2005, 2010-
družstva, 3. místo Europe
TOP12 2001 a 2014
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 19.

Felipe Olivares
29 let
Úspěchy: několikanásobný
mistr Jižní Ameriky,
dvouhra + čtyřhra, 8x
mistr Chile 2011 - 2018
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 20. N

Filip Delinčák
18 let
Úspěchy: juniorská jednička
Slovenska, bronz čtyřhra
kadetů MEJ 2018,
několikanásobný medailista
mládeže M-SR
Umístění na žebříčku
mužů SR: 23. N

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Cílem bylo finále Extraligy, což jsme nakonec nesplnili. Letos Extraliga
výrazně zesílila a bude těžké postoupit do play-off.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Mnohem vyšší než vloni, soupisky týmů dávají jasnou odpově. Je
dobře, že soutěž bude kvalitnější.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Odešli někteří sponzoři, naopak přišli i noví. Podstatným zásahem byla
nepřítomnost diváků v hale…

(Odpovídal: Petr Korbel, manažer)

TTC Ostrava 2016
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 4. místo 

www.ttc-ostrava.cz

Klub vznikl v r.2016. Mistr ČR v sezónách 2016/17 a 2017/18. Pětinásobný účastník Ligy mistrů 2016-2021.
Čtvrtfinalista Poháru ETTU 2018. Na klub je napojena Akademie Petra Korbela, která pořádala v letech
2017,2019 a 2020 mezinárodní ETTU Development Camp U-13.

Soupiska družstva:           1. Jakub Kleprlík                    6. Martin Skotnica
                                         2. Petr Korbel                         7. Michal Sedláček
                                         3. Felipe Olivares                    8. Borek Moravec
                                         4. Filip Delinčák                     9. Tomáš Demek
                                         5. Richard Korbel

Trenér:                               Tomáš Demek (lic.: A)

Vedení klubu:
Manažer:                          Petr Korbel
Organizační pracovník:    Richard Korbel
Hrací místnost:                 Ostravské Výstaviště Černá louka, pavilon A2, 
                                         702 00 Ostrava
                                         Sokol Štíty, Nám. Míru, 78991 Štíty

Hlavní sponzor:               vsenastolnitenis.cz
Ostatní sponzoři:             Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, 
                                         Ostravské komunikace, Butterfly, Hotel Imperial, ASK Tore,
                                         JP BOKA Trade, Reprostudio 3c, FEBE Craft, MIURA Hotel, 
                                         Ostravské výstavy, Ostrafin reality, Radio HEY, 
                                         SMASH Entertainment a.s.

Tomáš Demek
trenérZleva: Petr Korbel, Jakub Kleprlík, Richard Korbel,

Michal Sedláček a Tomáš Demek



Náš sportovní klub byl založen v roce 1954. Od svého počátku byl vždy zaměřen na výchovu talentované mládeže
a je tomu tak dodnes. Při našem klubu je zřízeno jedno ze dvou Reprezentačních center mládeže. V rámci našeho
klubu působí oddíl Tělesně postižených sportovců v čele s paralympijským vítězem Ivanem Karabcem.
V současnosti má náš klub 170 členů, z toho cca 80 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Náš klub je největším
pořadatelem mezinárodních, celostátních, krajských i regionálních turnajů v České republice. Největší úspěchy
našeho klubu: Mistr ČSSR družstev mužů 1972 as 1979, 3.místo Pohár mistrů 1979, Mistr ČR družstev žen 1998,
Mistr ČR družstev mužů do 21 let 2005, několikanásobný mistr ČR družstev mládeže a spousta individuálních
medailí našich hráčů na ME juniorů. Mezi nejúspěšnější odchovance - reprezentanty našeho klubu patří Renata
Štrbíková, Lenka Harabaszová, Radek Košťál, Pavel Širuček a mnoho dalších, kteří nastupují ve spoustě dalších
extraligových klubech. V roce 2021 nás reprezentovali na ME mládeže Š. Bělík, K. Hrabicová, N. Hanáková a M.
Ščibrániová. Naše Národní Tréninkové Centrum - NTC Havířov patří mezi největší specializované haly na stolní
tenis v Evropě a máme zde k dispozici dle potřeby 16 - 32 stolů s veškerou další infrastrukturou.  

Soupiska družstva:           1. Ondřej Bajger                    6. Martin Pavlica
                                         2. Petr David                          7. Jakub Harenčák
                                         3. Šimon Bělík                        8. Aleš Rusnák
                                         4. Jan Valenta                        9. Kamil Koutný
                                         5. Marek Čihák
                                                                                                                                   

Trenér:                               Kamil Koutný (lic.: A)
                                                                                                                                   

Vedení klubu:
Předseda:                          Nikolas Endal
Manažer:                          Nikolas Endal
Hrací místnost:                 NTC Havířov, Opletalova 1293/8c, 736 01 Havířov - Šumbark
                                                                                                                                   

Generální sponzor:          Město Havířov
Hlavní sponzor:                Tesla Batteries
Ostatní sponzoři:             Charvát Group s.r.o., Moravskoslezský kraj, Ha-vel, 
                                         Z+M group, Tibhar

Ondřej Bajger
27 let
Úspěchy: mistr ČR ve
družstvech 2018, 3. místo
M-ČR 2016 dvouhra,
3.místo Europe TOP 10
kadetů
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 17.

SKST TESLA BATTERIES
Havířov
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 5. místo

www.sksthavirov.cz

Petr David
37 let
Úspěchy: několikanásobný
mistr ČR v soutěžích
čtyřher, 2. místo MEJ ve
čtyřhře, vítěz Inter-cupu
mužů
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 20.

Jan Valenta
20 let
Úspěchy: několikanásobný
mistr ČR ve dvouhře
mládeže, 2.místo dvouhra
mládeže z MM Belgie,
reprezentant ČR mužů do
21 let
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 49.

Kamil Koutný
trenér

Zleva: Kamil Koutný, Petr David, Šimon Bělík,
Jan Valenta, Ondřej Bajger a Marek Čihák

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Náš nový tým v loňské sezóně bojoval o postup do semifinále, na které
nakonec nedosáhl. V letošní sezóně jsme opět posílili a ambice jsou
jednoznačné tentokrát vybojovat postup do semifinále.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Extraliga se opět zkvalitnila a vyrovnala. Každé utkání bude vyrovnané
a velmi zajímavé.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Náš klub to naštěstí nijak moc nezasáhlo, hlavně díky tomu, že jsme
otevřeli vlastní halu, a tudíž jsme mohli hrát a trénovat po celou dobu
pandemie.

(Odpovídal: Nikolas Endal, předseda klubu)

Šimon Bělík
17 let
Úspěchy: 3.místo ME
kadetů 2018, 3.místo TOP
10 kadetů 2019,
několikanásobný mistr ČR
mládeže, juniorský
reprezentant ČR
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 22.



TJ Ostrava KST
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 6. místo

Miroslav Bindač
59 let
Úspěchy: mistr ČR ve
dvouhře 1989 a 1997, 3 x
mistr ČR ve čtyřhře, 3 x mistr
ČR v družstvech,
reprezentant ČR v letech
1993-2000
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 23.

Tomáš Martinko
19 let
Úspěchy: 3.místo dvouhra
kadetů Pro Tour Itálie 2017,
2.místo čtyřhra kadetů Pro
Tour Itálie 2017, mistr ČR
dvouhra juniorů 2018, mistr
ČR čtyřhra a družstva juniorů
2018, mistr ČR dvouhra
a družstva juniorů 2019
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 27.

Patrik Klos
23 let
Úspěchy: mistr Evropy družstev
kadetů 2013, 2.místo ve
družstvech juniorů na MEJ 2016,
2.místo na Pro Tour juniorů
Srbsko 2016, 2.místo ve dvouhře
juniorů na MČR 2016, 
Umístění na žebříčku mužů
ČR: 31.

Radim Morávek
17 let
Úspěchy: 1.místo družstvo MČR
juniorů 2019, 2.místo družstvo
MČR juniorů 2020, 1.místo
družstvo MČR juniorů 2021,
2.místo MČR mix mladší žáci
2016, 2.místo družstvo ProTour
Slovinsko 2019
Umístění na žebříčku mužů
ČR: 67.

Karel Karásek
trenér

www.stolnitenis-ostrava.cz

Klub stolního tenisu TJ Ostrava je nástupcem klubu TJ NH Ostrava založeného v roce 1952. Patří mezi
nejstarší a nejúspěšnější kluby v České republice. Mezi jeho největší úspěchy patří postup do čtvrtfinále
Poháru Mistrů v roce 1997, čtvrtfinále Poháru ETTU v roce 1998, tituly Mistra ČR družstev mužů v letech
1996 a 1998 a vítězství v Českém Poháru v letech 1995 a 1997. V současnosti je hlavním prioritou klubu
orientace na výchovu mládeže a jejich následná integrace do všech ligových celků včetně Extraligy. Jiří
Martinko, Patrik Klos, František Onderka a Tomáš Martinko jsou toho jasným důkazem. Pro letošní sezónu se
do klubu vrací jeho odchovanec Patrik Klos, z čehož máme velkou radost. Z klubu naopak odchází Tomáš
Sadílek, kterému děkujeme za poctivě odvedenou práci. Úplně se s klubem ale neloučí, protože v něm
i nadále bude působit jako hlavní trenér SCM. Na svou šanci na 4. pozici budou čekat Radim Morávek
a Adam Štalzer. Oba tito hráči udělali obrovský pokrok ve své výkonnosti a určitě dostanou šanci se
v Extralize ukázat.

Soupiska družstva:           1. Miroslav Bindač                 4. Radim Morávek
                                         2. Tomáš Martinko                 5. Tomáš Přistal
                                         3. Patrik Klos                          6. Adam Štalzer

Trenér:                               Karel Karásek (lic.: B)

Vedení klubu:
Prezident:                          Miroslav Bindač
Manažer:                           Jaroslav Bendl
Org. pracovník:                  Zbyněk Bajger
Hrací místnost:                  TJ Ostrava, Varenská 40a, Moravská Ostrava, 702 00
                                         

Generální sponzor:          Statutární město Ostrava
Hlavní sponzor:                Moravskoslezský kraj
Ostatní sponzoři:             Hyundai Rely Ostrava, Ostrafin s.r.o., Ostrafin Reality,
                                         Yasaka, Desaka s.r.o., HousePro, BCC s.r.o., IG Service 

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

V loňské sezóně jsme bohužel vypadli ve čtvrtfinále Play-off s týmem KT
Praha, který nakonec obsadil 2.místo. Oba čtvrtfinálové zápasy jsme měli
skvěle rozehrané, ale v obou jsme, trochu smolně, prohráli v koncovce
posledního setu utkání o pouhé 2 míčky. Z toho jsme byli hodně zklamaní.
Pokusíme se to letos napravit a v Play-off postoupit co nejdále...

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Díky návratu mnoha kvalitních českých hráčů zpět do Extraligy by se
její úroveň měla opět zvýšit. Hodně se posílil Cheb, který bude šlapat
na paty HB Ostrov a určitě i další týmy nás ještě překvapí. Těšíme se
proto na kvalitní soupeře. Bohužel se nám nelíbí systém Extraligy,
který je možná ideální pro mezinárodní soutěže, Champions League
nebo Český pohár. Pro dlouhodobou soutěž se nám ale zdá zcela
nevhodný. Hráči v něm odehrají příliš málo zápasů, což nepřispívá
k rozvoji jejich výkonnosti.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Celá ta sezóna byla hodně špatná a vzhledem k tomu, že náš klub je
zaměřen prioritně na mladé hráče, tak pro nás přímo katastrofální.
Extraliga sice dohrála celou soutěž a její profesionální hráči mohli
trénovat, ale to bylo jediné pozitivum. Všechny ostatní soutěže se
hrály prakticky pouze do konce října a pak byly ukončeny. Žádný
z hráčů tak ani nemohl trénovat. Starší hráči to nesli statečně, ale pro
naši přípravku a všechny ostatní mladé hráče to znamenalo 1 ztracený
rok v jejich přípravě. Doufejme, že je to již za námi a nebude se to
opakovat.

(Odpovídal: Miroslav Bindač, president klubu)

Zleva: Miroslav Bindač, Tomáš Martinko, Adam Štalzer,
Radim Morávek, Patrik Klos, Karel Karásek – trenér



Oddíl stolního tenisu TJ Sokol PP Hradec Králové 2 v posledních dvou letech dosáhl na semifinále Extraligy
mužů. V následující sezóně bychom chtěli na tento úspěch rozhodně navázat a vytvářet takové podmínky,
abychom bojovali co nejvýše, i případně o mistrovský titul. I z toho důvodu se zaměřujeme na systematickou
práci s mládeží. 

Soupiska družstva:           1. Jakub Crha 
                                         2. Vlastimil Buben 
                                         3. Marek Klásek
                                         4. Jan Mokrejš

Trenér:                               Michal Lebeda ml. (lic.: A)

Vedení klubu:
Předseda:                          Pavel Kačer
Manažer:                          Michal Lebeda ml.

Hrací místnost:                 sokolovna TJ Sokol PP Hradec Králové 2,
                                         Chelčického 201, 50002

Generální sponzor:          Magistrát města Hradec Králové
Hlavní sponzor:                Královéhradecký kraj
Ostatní sponzoři:             Atelier Technik, Tlapnet, Statek Choteč, Hotel Černigov

Michal Lebeda ml. 
trenér

Jakub Crha
32 let
Úspěchy: 2. místo MEJ
2007 - družstva, 3. místo
Extraliga mužů 2012, mistr
ČR 2009 mix dospělých, 
3. místo ve čtyřhře mužů
na MČR 2016
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 10.

Vlastimil Buben
22 let
Úspěchy: vicemistr Evropy
juniorů, mistr České
republiky starší žactvo,
vicemistr České republiky 
- U21, 3. místo MČR
čtyřhra mužů (2x)
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 34.

Marek Klásek
46 let
Úspěchy: 5. místo MS
družstev, 2x 3. místo ME
družstev, 5x titul mistr ČR,
2. místo World Pro Tour
Chile
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 38.

Jan Mokrejš
19 let
Úspěchy: 3. místo MČR –
junioři, vítěz ODM - starší
žactvo, 3. místo MČR -
mladší žactvo
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 55.

TJ Sokol PP
Hradec Králové 2
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 7. místo

www.sokolhk2.cz 
FB: TJ Sokol PP Hradec Králové

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Navzdory marodce v průběhu sezóny jsme se dokázali dostat do play-
off. Zde jsme již nastoupili v plné sestavě a byli jsme víc než
rovnocenným soupeřem pro druhý tým ze základní části. Vzhledem ke
všem okolnostem s pandemií a marodce považuji sezónu za
úspěšnou. Co se týče cílů do letošní sezóny, tak v základní části bude
cíl dostat se do play-off na nějakém dobrém místě a zde pak se snažit
postoupit do semifinále.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Záleží, jak se kluby dokázaly poprat se složitou situací v rámci
pandemie Covid-19. Věřím však, že úroveň bude vysoká.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

V rámci možností jsme dělali maximum a minimalizovat škody.
Myslím, že se nám to podařilo ustát dobře.

(Odpovídal: Michal Lebeda ml., vedoucí družstva)

Zleva: Marek Klásek, Jan Mokrejš. Michal Lebeda ml.,
Jakub Crha, Vlastimil Buben



Jaroslav Mikeska
trenér

Zleva stojí: Štěpán Brhel, Patrik Klos, Michal Kadlček
a Oleksandr Tymofieiev

David Štěpánek
49 let
Úspěchy: mistr ČR 2012
v družstvech, mistr Evropy
ve čtyřhře kadetů, 2.místo
MČR 2009 a 2010 čtyřhře
mužů, vítěz ČP 2011
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 36.

Michal Kadlček
42 let
Úspěchy: 3. místo na MEJ
v roce 1997 – družstva, 
2. mÍsto na MČR - čtyřhra
muži, 2. místo Extraliga
muži
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 54.

Oleksandr Tymofieiev
25 let
Úspěchy: 1.místo na WJC
Bělorusko - dvouhra
junioři, mistr Ukrajiny -
dvouhra kadeti a junioři,
mistr Ukrajiny - družstva
muži
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 45. N.

SKST PLUS Hodonín
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 8. místo

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Cílem je udržet se v soutěži.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Úroveň očekáváme minimálně stejnou jako v loňské sezóně.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Především úbytkem počtu mládeže v klubu!    

(Odpovídal: Richard Brhel, předseda klubu)

Založení klubu se datuje do roku 1975. Od svého vzniku je naší prioritou především práce s mládeží
a vytváření příznivých podmínek pro jejich začlenění do družstev dospělých. V současné době máme
v dlouhodobých soutěžích dospělých více než 10 družstev, z toho jich 6 působí na ligových úrovních. Mezi
největší úspěchy klubu patří především zisk třinácti titulů Mistr ČR v Extralize žen, účast ve čtvrtfinále
European Champions League Women 2019, 2020 a 2021, bronzové medaile v poháru ETTU Cup Women
2014 a tří stříbrných medailí v Superlize žen 2012, 2015, 2016.  

Soupiska družstva:           1. David Štěpánek
                                         2. Michal Kadlček
                                         3. Oleksandr Tymofieiev
                                         4. Štěpán Brhel

Trenér:                               Alena Vachovcová (lic.:A)
                                         Jaroslav Mikeska (lic.: B)

Vedení klubu:
Předseda:                          Richard Brhel
Manažer:                          Milan Kurka
Organizační pracovník:    František Mikulecký

Hrací místnost:                 Sportovní hala TEZA - herna ST, Lipová alej 4110 / 23B, 
                                         695 03 Hodonín                    

Generální sponzor:          Stavební firma PLUS
Hlavní sponzor:                Město Hodonín, Jihomoravský kraj
Osttatní sponzoři:            LIEBHERR, GAS Hodonín, MONTGAS Hodonín, GRAFOBAL, 
                                         STAVOIMPEX Holíč, Penzion REOS, TOB arts, VAJBAR 
                                         vinařství Kobylí, Net-Connect, GEMAX Hodonín, STIGA, 
                                         Hotel KRYSTAL, EAKON KLIMA, RONA, Lucka, 
                                         vše|na|stolní|tenis|cz

Štěpán Brhel
14 let
Úspěchy: 1. místo MČR
2018 - dvouhra mladších
žáků, 3. místo MČR 2019 -
dvouhra kadetů, 3. místo
WJC Thajsko 2019 -
družstva kadetů, 3. místo
Tunisia open 2021
Umístění na žebříčku
mužů ČR: N.

www.sksthodonin.cz



Petr Kaucký, hrající trenér
46 let
Úspěchy: mistr ČR družstva
(2005, 2019), vícenásobný
mistr ČR ve čtyřhře mužů
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 21.

Jiří Vráblík
38 let
Úspěchy: mistr Polska
družstva muži 2021,
3.místo ME družstev 2010,
vítěz ETTU CUP Dzialdowo
2018, vicemistr ČR dvouhra
2012, MEJ čtyřhra kadetů
1. místo
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 8.

Jakub Zelinka
20 let
Úspěchy: mistr SVK čtyřhra
muži 2020, mistr SVK
dvouhra U21 2020, 7.místo
MEJ družstev junioři 2016,
mistr SVK dvouhra junioři
2017, 2018, účastník MS
juniorů 2018
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 32. N

SF SKK El Niňo Praha
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 9. místo

www.elninopraha.cz

Jeden z nejúspěšnějších klubů celé historie českého stolního tenisu, který úzce spolupracuje s mládežnickým
klubem SK Kotlářka Praha při výchově mladých stolních tenistů. Do nové sezóny se vracíme silnější a ambice
klubu budou znovu medailové. Trenér Petr Kaucký se těší na jedničku týmu Jiřího Vráblíka, který se se
zahraničním angažmá rozloučil mistrovským titulem v polské lize. Zůstává slovenský reprezentant Jakub
Zelinka, kterého doplní další mladý talent František Onderka. Příležitost určitě dostanou i mladí reprezentanti
a odchovanci klubu Jakub Kaucký, Martin Šíp a Kryštof Přída, pro které ale bude také priorita bojovat o co
nejlepší umístění v 1. lize.

Soupiska družstva:       1. Jiří Vráblík                              5. Jakub Kaucký
                                     2. Jakub Zelinka                         6. Martin Šíp 
                                     3. František Onderka                  7. Matěj Stach
                                     4. Petr Kaucký                            8. Kryštof Přída
                                     
Trenér:                           Petr Kaucký (lic.: A)

Vedení klubu:
Prezident klubu:           Zbyněk Špaček
Manažer a trenér:        Matthias Landfried

Hrací místnost:             1. Stadion mládeže Kotlářka, Na Kotlářce 1, 160 00, Praha 6
                                     2. Areál ČVUT Juliska, Pod Juliskou, 160 00, Praha 6

Generální sponzor:       Zbyněk Špaček
Ostatní sponzoři:         Městská část Praha 6, Sport-Spin, Tibhar, Kuchyně Mlejnek, 
                                       TREGO project, MUDr. Milan Urban, CORE Court, Core Space, 
                                       Core Area, I.Q.Trust, SECOLO 21, Ekaz Praha, Aquecon

Jakub Kaucký
17 let
Úspěchy: člen juniorské
reprezentace ČR, vicemistr
ČR družstva junioři 2021,
mistr ČR kadeti čtyřhra
2018, 2. místo VC Prahy
junioři 2021
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 80.

Zleva: Zbyněk Špaček, Jiří Vráblík, Jakub Zelinka,
František Onderka, Petr Kaucký, Matthias Landfried

František Onderka
19 let
Úspěchy: mistr ČR družstva
junioři 2020 a 2019,
vicemistr ČR dvouhra
junioři 2020 a 2019, mistr
ČR junioři čtyřhra 2019,
čtvrtfinalista MEJ dvouhra
kadeti 2017, Czech Open
čtyřhra kadeti 2017 
1. místo
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 33.

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Hlavní cíl udržení v Extralize byl splněn. Pro mladé hráče to byla
výborná zkušenost, a hlavně Extraliga byla jediná soutěž, která se
mohla hrát v další vlně Covidu. Do nové sezóny se El Niňo znovu vrací
silnější a bude bojovat o medailové pozice.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Úroveň nového ročníku se zvyšuje zejména návratem dalších českých
hráčů působících v zahraničí. Jako další zlepšení se jeví nový projekt
marketingového minima klubů Extraligy a propagace na dalších
mediálních platformách

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Po zkrácené sezóně 2019/20, kdy jsme byli po základní části vyhlášeni
Vítězi Extraligy, došlo k celkové obměně celého kádru. Dostali
příležitost mladí hráči, a nakonec to byla dobrá volba, protože
Extraliga byla jediná soutěž, která se v minulé sezóně mohla hrát.
Rozpočet byl rázem značně snížen, a proto vzniklo několik projektů na
podporu klubu, ve kterých se začali sympaticky zapojovat mladí
nadšenci. Vznikly Otevřené tréninky pro veřejnost, Podcast Koncovka,
živé komentované přenosy a další propagační akce.

(Odpovídal: Petr Kaucký, trenér týmu)



Martin Protiva 
trenér

Mohamed Shouman
28 let
Úspěchy: 3. místo na
Africkém poháru 2018,
reprezentant Egypta, 
3. nejlepší zahraniční hráč
Extraligy 2017/2018
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 16. N

SKST Liberec 
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 10. místo

Oddíl SKST Liberec funguje od roku 1961, kdy byl založen pod hlavičkou TJ Sokol Ruprechtice. Za poslední
období jej nejvíce proslavil vozíčkář Jiří Suchánek, který získal na paralympiádě v Rio de Janeiru 2016
bronzovou medaili. Z MČR pak vozíčkáři sbírají každoročně několik cenných kovů. Úspěšná je i činnost
s mládeží. V reprezentačních kádrech jsou Michal Blinka a Monika Pařízková. Členům klubu se daří
i v modrém ping-pongu. Hned 4 už startovali na MS v Londýně. Oddíl pravidelně pořádá celostátní turnaje
mládeže a celostátní turnaj veteránů. A právě veteránské ME bylo v roce 2011 největší akcí, kterou kdy oddíl
pořádal.

Soupiska družstva:           1. Mohamed Shouman          4. Josef Medek
                                         2. Jakub Seibert                     5. Matěj Stach
                                         3. Michal Blinka

Trenér:                               Martin Protiva (lic.: B)
Vedení klubu:                                                                 
Předseda:                          Jiří Veselka
Manažer:                          Martin Protiva

Hrací místnost:                 Liberec: Hala na stolní tenis, ul. Borový Vrch 21/36.
                                         Vchod přes Sport centrum Pavlovice.

Hlavní sponzor:                Euromaster
Ostatní sponzoři:             Warmnis spol. s r.o., Liberecký kraj, 
                                         Statutární město Liberec, Stoten.cz 

Michal Blinka
20 let
Úspěchy: juniorský
reprezentant ČR,
reprezentant ČR do 23. let,
2x vítěz BTM ČR kat. jun.,
čtvrtfinále ITTF Platinuim
World Junior Open
Wladislawowo, Polsko
2019, 3. místo dvouhra
juniorů, Austrian Open
2018
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 41.

Jakub Seibert
26 let
Úspěchy: 2x mistr ČR do 21
let ve čtyřhře a mixu (2013,
Havířov), 2x 2. místo na
MEJ kadetů ve čtyřhře 
a mixu (2013, Ostrava), 
3. místo na MEJ kadetů
ve družstvech (2009,
Praha), 6. místo na MEJ
juniorů ve dvouhře (2012,
Schwechat), 2. a 3. místo
na MČR mužů ve čtyřhře
(2017 a 2012). 
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 28.

Josef Medek
45 let
Úspěchy: 2. místo Extraliga
mužů Casino Estor Cheb
(1998/1999), 7x Krajský
přeborník Libereckého
kraje (2005, 2007-2012), 
3. místo na MČR a MČSFR
mladších žáků (1990)
Umístění na žebříčku
mužů ČR: 83.

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s ja-
kým cílem jdete do letošní sezóny?

Loňská sezona se nám nepovedla. Cílem byla účast v play-off, ale
vzhledem k 16 porážkám v řadě byla hodně vzdálena. Věřím, že
v příští sezoně tento dlouhodobý cíl v podobě účasti mezi elitní
osmičkou opět naplníme. Staronovou posilou bude Mohamed
Shouman, který se vrací z Havlíčkova Brodu, Pokud bude moci do ČR
přicestovat na většinu utkání, tak budeme opět konkurenceschopní
všem týmům.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Úroveň bude vyšší než v předchozím ročníku. Řada družstev se
posílila. Zároveň je ale soutěž relativně vyrovnaná a v systému do
3 vítězných bodů může každý porazit každého.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to
zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?

Pandemie zasáhla i náš klub. Rozpadl se pravidelný tréninkový systém.
Řada hráčů si odvykla pravidelně trénovat. Ubyla členská základna
a děti si navykly trávit víkendy jinak než na turnajích. O to více proto
musíme nyní pracovat na tom, aby se v průběhu dalších měsíců vše
srovnalo a opět jsme fungovali bez omezení tak, jak jsme byli zvyklí.

(Odpovídal: Martin Protiva, sportovní manažer)

www.skstliberec.cz
Zleva: Michal Blinka, Jakub Seibert a David Průša



Mistr 2013-2014 
STEN mark.  HB Ostrov Havlíčkův Brod

Mistr 2012-2013
SF SKK El Niňo Praha

Mistr 2015-2016 
STEN mark. HB Ostrov Havlíčkův Brod

Mistr 2018-2019
SF SKK El Niňo Praha

Vítěz Extraligy 2019-2020
SF SKK El Niňo Praha

Mistr 2014-2015 
STEN mark. HB Ostrov Havlíčkův Brod

Mistři České republiky v družstvech od roku 2012

Mistr 2016-17 
Table Tennis Club OSTRAVA 2016

Mistr 2017-2018 
Table Tennis Club OSTRAVA 2016


