
sezóna 2021-2022
Mistr České republiky v sezóně 2020/2021Zde může být i Vaše reklama.



Založení 

S
U

Vážení přátelé stolního tenisu, 

rád bych vás přivítal v dalším ročníku Extraligy žen. Opět bychom
vám chtěli představit touto brožurou jednotlivé kluby, samozřejmě
včetně hráček, trenérů a dalších klubových činovníků.  
Po dvou zcela atypických sezónách, kdy v první jsme nemohli
vyhlásit mistra České republiky, ale pouze vítěze Extraligy žen,
následoval další nedokonalý ročník. Díky pandemii koronaviru nám
Národní sportovní agentura a také hlavní hygienička České
republiky povolila hrát Extraligu pouze s kluby, kde mají všechny
hráčky na profesionální bázi. A tak se dva týmy nemohly účastnit

celého ročníku. Přesto jsme celý ročník Extraligy dohráli, vyhlásili mistra České republiky. Mohu
konstatovat, že letošní finále bylo důstojným vyvrcholením celé soutěže. Dramatické, vyrovnané,
atraktivní. Nakonec vyhrál ten šťastnější tým, děvčata z Břeclavi.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 13 klubů, které splnily podmínky rozpisu soutěže. Další
následující ročník by mělo hrát pouze 10 týmů. Drtivá většina nejlepších českých hráček zůstává
hrát v české Extralize, což je velice pozitivní. A já si moc přeji, aby následující ročník proběhl bez
problémů, bez přerušení či dokonce bez ukončení ročníku z důvodu dalších mutací koronaviru. 
Přeji tedy všech klubům, jejich hráčkám, trenérům a funkcionářům, aby se jim všechny cíle
vydařily a aby vyhrál skutečně ten nejlepší tým. Ať diváci uvidí atraktivní a krásné zápasy. Vítejte
tedy v dalším ročníku Extraligy žen.  

Zbyněk Špaček, předseda ČAST

www.ping-pong.cz

Sezóna 2016/2017
1. SKST Mart Hodonín A
2. TT Moravský Krumlov
3. MSK Gumotex Břeclav
4. CDU SPORT - ST Ostrava

Sezóna 2017/2018
1. SKST Mart Hodonín -

Stavoimpex
2. MSK Gumotex Břeclav
3. CDU SPORT – SOLNÍ

TENIS Ostrava
4. MK Řeznovice TT Armex

Moravský Krumlov

Sezóna 2018/2019
1. SKST Mart Hodonín -

Stavoimpex
2. MSK Gumotex Břeclav
3. SK Dobré
4. CDU SPORT – SOLNÍ

TENIS Ostrava

Sezóna 2019/2020 –
nedokončena, vyhlášen
vítěz Extraligy
1. SKST Stavoimpex

Hodonín
2. MSK Gumotex Břeclav

ZFP Group
3. SK Dobré
4. CDU SPORT – Stolní

tenis Ostrava

Sezóna 2020/2021
1. MSK GUMOTEX Břeclav

ZFP Group 
2. SKST Stavoimpex

Hodonín
3. SK Dobré
4. TJ Ostrava KST

21. ročník, 2021/2022 
– účastníci (dle abecedy)
• MH stolní tenis Ostrava 
• MSK GUMOTEX Břeclav

ZFP Group 
• SF SKK El Niňo Praha
• SK Dobré
• SKP Sever Ústí nad

Labem
• SKST Charvát Havířov
• SKST PLUS Hodonín A
• SKST PLUS Hodonín B
• SKST PLUS Hodonín C
• SKST Vlašim
• SVS Hradec Králové
• TJ Ostrava KST
• TT Moravský Krumlov

HISTORIE
Konečné pořadí posledních 5 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.



Jihomoravský klub působí v nejvyšší české soutěži extralize žen od sezony 2003/04. Je pětinásobným Mistrem
ČR a desetinásobným vítězem Českého poháru. Mimo to klub startoval v mezinárodních soutěžích družstev
– od středoevropské superligy, přes Pohár ETTU až po Champions League. Týmem prošla řada českých
i zahraničních hráček. Do extraligové sezóny 2021/22 vstupuje MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP
s ambicemi bojovat o nejvyšší příčky. Tým povede dvojice Dana Čechová a Vít Ratajský, trenéři A - licence.    

Soupiska družstva:           1. Dana Čechová                    
                                         2. Aneta Širučková
                                         3. Lucie Masopustová

Trenér:                              Dana Čechová (lic.: A), Vít Ratajský (lic.: A)
Vedení klubu:                   
Předseda:                          Linda Ivanová
Manažer:                          Vít Ratajský

Hrací místnost:                 Herna stolního tenisu, ul. Lesní, Břeclav
                                         Sport centrum Omega Olomouc, Legionářská 19, Olomouc
                                         

Generální sponzor:          Gumotex, a.s.                         
Hlavní sponzor:                ZFP Group, a.s., VARTA
Ostatní sponzoři:               Město Břeclav, Lednicko-valtický areál, Jihomoravský kraj, 
                                         WARIDO, Andro, Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
                                         Pavlovice, Dezitol, Sport Spin s.r.o., Blackstone Sport 
                                         Agency s.r.o., International Table Tennis Center Bratislava, 
                                         HaRdy

Aneta Širučková
28 let
Úspěchy: mistryně ve
čtyřhře žen 2016 a 2020,
9. - 16. místo ve dvouhře
na MS 2018, 3. místo ve
čtyřhře na World Tour v
Olomouci 2016 a v Minsku
2018, 5.- 8. místo v
družstvech na světové
univerziádě 2015, 3x
vítězka Českého poháru
Umístění na žebříčku
žen WR: 155. a ČR: 7.

Lucie Masopustová
15 let
Úspěchy: mistryně České
republiky družstev žen
2021
Umístění na žebříčku
žen ČR: N.

MSK GUMOTEX Břeclav
ZFP GROUP
Mistr České republiky minulého ročníku Extraligy

Dana Čechová
37 let
Úspěchy: účastnice OH v
Pekingu 2008 a Londýně
2012, 3. místo v
družstvech na ME 2009 a
2013, 3. místo ve čtyřhře
na světové univerziádě
2011, 2. místo ve dvouhře
na AME 2007, mistryně ČR
ve dvouhře 2008 a 2016
Umístění na žebříčku
žen WR: 146. a ČR: 3.

Jak hodnotíte vaše účinkování v Extralize v sezóně 2020/21 a s jakým cílem jdete do letošní sezóny?
S letošní sezónou jsme spokojeni, po 8 letech jsme vybojovali mistrovský titul. Tvoříme nový tým s cílem bojovat o
medaile.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Neznáme sestavy jednotlivých týmů, ale věříme, že Extraliga žen bude mít vysokou úroveň stejně jako v minulé sezoně.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to zasáhlo Váš klub z celkového pohledu?
Snažili jsme se po celou dobu, abychom udrželi klub v činnosti, realizovali jsme on-line tréninky, komunikovali jsme s
členy klubu a jsme rádi, že se nám hráči a hráčky vrátili do haly.

(Odpovídal: Vít Ratajský, sportovní manažer a trenér)

www.mskbreclav.cz



Natalia Partyka
32 let
Úspěchy: účast na OH
2008, 2012 a 2016,
4x paralympijská vítězka
ve dvouhře, 2. místo ITTF
World Tour Grand Final
2014 ve čtyřhře, 3. místo
ME 2014 v družstvech,
několikanásobná
medailistka z mistrovství
Polska
Umístění na žebříčku
žen WR / ČR: 81 / 4. N

Markéta Ševčíková
23 let
Úspěchy: 1. místo MČR
2019 do 21 let, účast na
ME do 21 let 2018 a 2019,
účast na MS juniorek 2016,
2. místo na Slovak Junior
open 2016,
několikanásobná
medailistka z MČR juniorek
Umístění na žebříčku
žen ČR: 10.

SKST PLUS Hodonín A
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 2. místo

Karin Grofová
26 let
Úspěchy: účast na MS
2017, 2018 a 2019,
3.místo ITTF World Tour
Olomouc 2016 čtyřhřa,
3.místo ITTF World Tour
Minsk 2018 čtyřhřa,
mistryně ČR 2016 čtyřhra
Umístění na žebříčku
žen WR / ČR: 109 / 2.

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. Karin Grofová
                                            2. Natalia Partyka
                                            3. Markéta Ševčíková
                                            4. Linda Záděrová

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
Ostatní 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|

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

Cílem je zisk titulu Mistr ČR.  
Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?

Kvalita této soutěže je negativně poznamenána navýšením počtu účastníků.      
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)

Linda Záděrová
18 let
Úspěchy: 3. místo MEJ
2019 - družstva juniorek,
2x 3. místo MEJ 2018 
- čtyřhra a mix kadetů,
1. místo MČR kadetek
2018, 1. místo MČR
juniorek 2021, 2x 3. místo
Tunisia open a Slovenia
open 2021
Umístění na žebříčku
žen ČR: 11.

www.sksthodonin.cz
Jaroslav Mikeska Alena Vachovcová

Zleva: Natalia Partyka, Linda Záděrová a Markéta
Ševčíková



Obec Dobré leží na úpatí Orlických hor v nadmořské výšce 436 m a žije zde cca 870 stálých obyvatel. Právě
z nadšení několika z nich vznikl na podzim roku 2000 Sportovní klub a jako jeho součást oddíl stolního
tenisu. Po jednadvaceti letech se jedná o úspěšný stolnětenisový klub, hrající dlouhodobě nejvyšší
republikovou ženskou soutěž a ověnčený několika tituly Mistrů ČR v mládežnických kategoriích. Poskytovat
profesionální podmínky ve výchově mladých stolních tenistů je stále trvající hlavní vytčený cíl.   

Soupiska družstva:             1. Zdena Blašková
                                            2. Konstantina Paridi
                                            3. Eliška Koďousková 
                                            4. Adéla Sazimová
                                            5. Vendula Šichanová

Vedoucí týmu:                    
Vedení klubu:
Předseda:                            Jan Rozínek
Organizační pracovník:      Jan Rozínek

Hrací místnost:                   Herna ST v Obecním domě čp. 143 v Dobrém

Hlavní sponzor:                   MEDILAB ČR s.r.o.
Ostatní sponzoři:                STAMONT CZ s.r.o., PZP KOMPLET a.s., CVEJN s.r.o., 
                                            obec Dobré, Královéhradecký kraj, KERSON spol. s r.o.

SK Dobré
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 3. místo

Konstantina Paridi
25 let
Úspěchy: mistryně Řecka
ve čtyřhře žen 2020,
3.místo ve dvouhře na
Mistrovství Řecka 2020
Umístění na žebříčku
žen ČR: 18. N.

Eliška Kod’ousková
18 let
Úspěchy: 2. místo MČR
družstev dorostu 2019,
3. místo MČR družstev
dorostu 2021
Umístění na žebříčku
žen ČR: 35.

Zdena Blašková
20 let
Úspěchy: 3. místo ve
dvouhře i čtyřhře na ME
kadetek 2016, 3. místo
ve čtyřhře na ME do 21 let
2017, mistryně ČR ve
dvouhře juniorek do 21 let
2016 a 2018, mistryně ČR
ve dvouhře dorostu 2015
až 2019, 2. místo ve
čtyřhře žen na MČR 2018
Umístění na žebříčku
žen ČR: 4.

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

S třetím místem v minulém ročníku jsme spokojeni. V nové sezóně budeme
postupně v extraligovém týmu dávat více šancí dalším vlastním
odchovankyním.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
S navýšením počtu účastníků jsme nesouhlasili. Uplynulý ročník jasně
ukázal obrovský pokles kvality ženské Extraligy a letos to ještě nebude
návrat k předchozí úrovni. Deset týmů v soutěži by mělo být v českých
podmínkách maximum.      

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

Největší úsilí dlouhodobě věnujeme výchově mládeže a z tohoto pohledu
jsme ztratili minimálně rok. Nemožnost delší dobu trénovat ve věku 10-15
let je pro děti těžko k nahrazení. Neprojeví se to ani tak v rámci ĆR, ale
hlavně ve srovnání s mezinárodní konkurencí.

(Odpovídal: Jan Rozínek, předseda klubu)

Adéla Sazimová
15 let
Úspěchy: 1. místo MČR
smíšená čtyřhra ml. žactva
2019, 3.místo MČR
družstev dorostu 2021, 
3. místo MČR družstev
starších žákyň 2021, 
3. místo MČR družstev
starších žákyň 2019, 
3. místo MČR dvouhra
mladších žákyň 2019
Umístění na žebříčku
žen ČR: 67.Horní řada zleva: Konstantina Paridi, Zdena Blašková, Eliška

Koďousková
Dolní řada zleva: Adéla Sazimová, Vendula Šichanová www.skdobre.cz



TJ Ostrava KST
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 4. místo

Jiří Bajger 
trenér

Zleva: trenér Jiří Bajger, Vašendová, Tamara
Tomanová, Monika Vybíralová a Ema Labošová

Ema Labošová
20 let
Úspěchy: několikanásobná
mládežnická mistryně SR,
čtvrtfinalistka dvouhry
juniorek na MEJ,
vicemistryně SR ve dvouhře
žen a juniorek U21, vítězka
World junior circuit
Morocco open, 3x účast na
MS žen
Umístění na žebříčku
žen ČR: 20. N

Monika Vybíralová
35 let
Úspěchy: několikanásobná
mládežnická mistryně ČR
(jednotlivci, čtyřhra, mix),
bronzová medailistka z ME
juniorů (čtyřhra a družstva)
Umístění na žebříčku
žen ČR: 28.

Tamara Tomanová
27 let
Úspěchy: juniorská
vicemistryně Evropy z mixu,
vicemistryně ČR ve dvouhře
žen, 2x akademická
mistryně ČR ve dvouhře, 
3x účast na Univerziádě,
vítězka dvouhry Czech
Junior Open
Umístění na žebříčku
žen ČR: 6.

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

Do sezóny 2020/21 jsme nastupovali s předsevzetím postoupit do play-off,
což se nakonec podařilo. Konečná čtvrtá příčka byla nad naše očekávání
a v historii klubu nejlepší umístění v Extralize žen. Děvčata během sezóny
zvládla několik těžkých utkání a potvrdila, že mohou bojovat o medaile.
V letošní sezóně bychom chtěli na úspěšnou sezónu navázat a opět usilovat
o účast v play-off, s myšlenkou na co nejlepší finální umístění.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Zatím nemáme žádné signály, že by se v přestupním termínu událo něco
mimořádného, takže očekáváme, že letošní sezóna by měla mít podobnou
úroveň, jako ta loňská. Uvidíme, jestli ještě nedojde k nějakým změnám
a v jakém složení nakonec nastoupí zbývající extraligové kluby.      

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

Samozřejmě, stejně jako v ostatních oddílech (v různém sportovním
odvětví), pandemie poznamenala amatérský sport. V nižších soutěžích
proběhlo pouze pár mistrovských utkání a dá se říci, že je velkou
neznámou, kolik menších oddílů zanikne nebo omezí počet soutěží. Určitě
byl nejvíce zasažen mládežnický sport. Děti neměly vůbec žádnou možnost
přípravy a bude velký problém nalákat je po roce zpět.

(Odpovídal: Jiří Bajger, trenér žen)

Kristýna Bajgerová
18 let
Úspěchy: vicemistryně ČR
ve družstvech kadetek,
přebornice města Ostravy
ve dvouhře kadetek
Umístění na žebříčku
žen kraj.: 24.

www.stolnitenis-ostrava.cz

Klub stolního tenisu TJ Ostrava KST je nástupcem tradičního a úspěšného klubu TJ NH Ostrava založeného
v roce 1952. Patří tak mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České republice, ve kterém působila a stále
působí řada reprezentantů ČR. Klub má kompletní strukturu soutěží od vrcholového sportu až po rekreační.
Od roku 2019 má své družstvo také v Extralize žen. Po předloňském boji o záchranu se v loňské sezóně
podařilo týmu postoupit až do semifinále Play-off.      

Soupiska družstva:             1. Tamara Tomanová           6. Lenka Glücková
                                            2. Ema Labošová                 7. Karolína Strnadová
                                            3. Monika Vybíralová          8. Eliška Stramová
                                            4. Kristýna Bajgerová           9. Barbora Březinová
                                            5. Tereza Pytlíková               

Trenér:                                 Jiří Bajger (lic.: B)

Vedení klubu:
President:                            Miroslav Bindač
Manažer:                             Jaroslav Bendl

Hrací místnost:                   TJ Ostrava, Varenská 40a, 
                                            Moravská Ostrava, 702 00

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

RELLYYR



SVS Hradec Králové má sedmiletou tradici a zabývá se výhradně soutěžemi žen, kde dává příležitosti
juniorským a postjuniorským hráčkám. SVS HK dosáhl v minulých sezonách až na semifinále EL žen
a v současné době by na toto umístění chtěl navázat.

Soupiska družstva:             1. Hana Kubátová 
                                            2. Olesia Stakhová 
                                            3. Lucia Truksová
                                            4. Tereza Bártová

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

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

Hrací místnost:                   Sokolovna TJ Sokol PP Hradec Králové, Chelčického 201, 
                                            500 02 Hradec Králové

Generální sponzor:             Město Hradec Králové         
Hlavní sponzor:                   Královéhradecký kraj 

SVS Hradec Králové A
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 5. místo

Olesia Stakhová
36 let
Úspěchy: mistryně ČR
v družstvech žen, vítězka
Českého poháru, bývalá
reprezentantka Ukrajiny
v mládežnických
kategoriích
Umístění na žebříčku
žen ČR: 17 N.

Hana Kubátová
40 let
Úspěchy: 3x bronz na MČR,
2x mistryně ČR
v družstvech žen, účastnice
MS a ME, mistryně ČR ve
smíšené čtyřhře
Umístění na žebříčku
žen ČR: 9.

Tereza Bártová
16 let
Úspěchy: mistryně ČR -
družstva kadetek, 12.
místo na MEJ - družstva
kadetek, 2. místo ODM -
starší žactvo
Umístění na žebříčku
žen ČR: 32.

Michal Lebeda ml.
trenér

Zleva: Olesia Stakhová, Tereza Bártová, Hana
Kubátová a Lucia Truksová

Lucia Truksová
26 let
Úspěchy: mistryně SR 
- čtyřhra žen,
několikanásobná
medailistka na MSR,
účastnice MS a ME
Umístění na žebříčku
žen ČR: 26 N.

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

Navzdory velké marodce jsme se dokázali dostat do play-off a zde hrát
velmi vyrovnaně. Vzhledem ke všem okolnostem považuji sezónu za
úspěšnou. Co se týče cílů do letošní sezóny, tak uvidíme, jak na tom
budeme zdravotně. V základní části bude cíl dostat se do play-off a zde pak
můžeme soupeřit s každým.   

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 minimalizovali škody. Myslím, že
se nám to podařilo ustát dobře.

(Odpovídal: Michal Lebeda ml., předseda klubu)



TT Moravský Krumlov
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 6. místo

Nikita Petrovová
22 let
Úspěchy: reprezentantka
ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 17.

Lenka Harabaszová
36 let
Úspěchy: zlato na MEJ
v soutěži družstev juniorek
2002, pětinásobná vítězka
české Extraligy
Umístění na žebříčku
žen ČR: 18.

Ekaterina
Chernyavskaya
25 let
Úspěchy: bronz na
Mistrovství Evropy družstev
kadetek, Akademická
Mistryně Ruska 2019,
bronz na Univerziádě 2019
v družstvech
Umístění na žebříčku
žen ČR: 10 N.

Eliška Šedová
20 let
Úspěchy: 2019 bronzová
na MČR ve dvouhře U18
Umístění na žebříčku
žen ČR: 42.

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

S našimi výkony ani výsledky v uplynulé sezóně nemůžeme být spokojeni.
Konečné šesté místo je naším historicky nejhorším výsledkem. Do nového
ročníku Extraligy tak vstupujeme s jednoznačným cílem vrátit se zpět do
bojů o medailová umístění.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Pravděpodobně velmi podobná té loňské. To znamená, že můžeme
očekávat velké výkonnostní rozdíly mezi týmy z horní a spodní poloviny
tabulky. To sebou bohužel přináší celou řadu neatraktivních utkání. Jinak si
myslím, že kvalita elitních osmi týmů zůstane na vysoké úrovni srovnatelné
s nejlepšími evropskými soutěžemi.      

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

Konečné důsledky uzavření sportoviš  se teprve ukážou. Ze čtrnácti
družstev, které naše kluby přihlásily do soutěží, nakonec hrálo pouze jedno.
Ostatní hráči a hráčky bez profesionálních smluv vynechali celou sezónu.
Stejně tak děti.

(Odpovídal: Jindřich Bíla, předseda klubu)

Jindřich Bíla
manažer www.ttmk.cz

Klub TT Moravský Krumlov vznikl v roce 2019 oddělení, ženské složky od původního klubu MK Řeznovice,
který tento název již dříve používal jako rozšíření. Oba kluby nadále sdíli hrací prostory, jednotně vystupují
také ve své prezentaci. V posledních dvou letech klub navázal na výsledky řeznovického klubu a obsadil páté,
resp. šesté místo. Historicky nejlepším výsledkem je druhé místo a titul vicemistryň České republiky z roku
2017. Žebříčkově nejvýše postavenou hráčkou je Ruska Ekaterina Chernyavskaya. V týmu ji doplní dvě české
reprezentantky - Nikita Petrovová a Lenka Harabaszová, a juniorka Eliška Šedová. Na soupisce se objeví také
tři nová zahraniční jména v čele s maďarskou reprezentantkou Bernadett Bálint. Moravský Krumlov je rovněž
tradičním účastníkem evropských pohárových soutěží. Po loňském nuceném odstoupení by se měl letos
historicky poprvé představit v prvním stupni prestižní Ligy mistrů.     

Soupiska družstva:           1. Ekaterina Chernyavskaya     5. Bernadett Bálint
                                          2. Nikita Petrovová                  6. Liliya Andriyanova
                                          3. Lenka Harabaszová              7. Darya Vasilenka
                                          4. Eliška Šedová                       8. Mitsuki Yoshida

Trenér:                              Lenka Harabaszová (lic.: B)

Vedení klubu:                   
Předseda:                          Jindřich Bíla

Hrací místnost:                 sokolovna Moravský Krumlov, Palackého 60

Hlavní sponzor:                Jeřáby Hanyš 
Ostatní sponzoři:              město Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj, Prefa Brno, a.s., 
                                          Oseva Eximpo, Aventro a.s., Barvy a tóny Makovický, 
                                          Butterfly, všenastolnítenis.cz



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 2019 jsme měli rekordní zastoupení na ME junorů a to
G. Štěpánovou, R. Baka, N. Hanákovou a K. Hrabicovou. V letošním roce jsme ukončili výstavbu Národního
Tréninkového Centra NTC Havířov, které je největší specializovanou halou na stolní tenis v České republice.
K dispozici bude dle potřeby 16 - 32 stolů s veškerou další infrastrukturou, čímž se naše NTC zařadí mezi
největší centra stolního tenisu v Evropě.   

Soupiska družstva:             1. Kristýna Štefcová             4. Nela Hanáková
                                            2. Gabriela Štěpánová         5. Magdalena Ščibrániová
                                            3. Klára Hrabicová

Trenér:                                Janko Medvecký (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:                   Charvát Group s.r.o.
Ostatní sponzoři:                Moravskoslezský kraj, Ha-vel, Z+M servis, Tibhar, 
                                            Tesla Batteries

SKST Charvát Havířov
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 7. místo

Janko Medvecký 
trenér

Zleva: Klára Hrabicová, Nela Hanáková, trenér Janko
Medvecký, Gabriela Štěpánová a  Kristýna Štefcová

Gabriela Štěpánová
20 let
Úspěchy: 3.místo MEJ
družstev juniorek 2019,
mistryně ČR družstev
juniorek 2019, účastnice
MEJ 2018 a 2019,
juniorská reprezentantka
ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 14.

Klára Hrabicová
19 let
Úspěchy: mistryně ČR
družstev dorostu 2014,
mistryně ČR družstev
starších žákyň 2014,
účastnice MEJ 2016 a
2014, juniorská
reprezentanta ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 20.

Kristýna Štefcová
25 let
Úspěchy: několikanásobná
mistryně ČR mládežnických
kategorií, reprezentantka
ČR žen do 23 let
Umístění na žebříčku
žen ČR: 12.

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

Jsme rádi že jsme udrželi náš mladý a perspektivní tým pohromadě i pro
další sezónu. V uplynulé sezóně jsme postoupili do play-off a pro letošní
sezónu máme stejný cíl.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Extraliga se opět hraje v rozšířeném počtu, což její kvalitě dle našeho názoru
nepřispívá.      

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)

Nela Hanáková
17 let
Úspěchy: mistryně ČR
dvouhra starších žákyň
2019, mistryně ČR družstva
starších žákyň 2018,
účastnice MEJ 2019,
juniorská reprezentantka
ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 39.

www.sksthavirov.cz



MH stolní tenis
Ostrava
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 8. místo

Miroslava Ságlová
32 let, hrající trenérka
Úspěchy: mistryně ČR "21" 
ve dvouhře a čtyřhře 2009, 
3 x akademická mistryně ČR 
ve dvouhře a čtyřhře

Marie Hrachová 
trenérka

Jiří Mikulec 
trenér

Barbora Kapounová
24 let
Úspěchy: 3. místo ve
smíšené čtyřhře MČR 2020,
5. místo v soutěži družstev
na ME juniorů 2014, účast
na ME juniorů 2012, 2013
a 2014, účast na MS
juniorů 2014
Umístění na žebříčku
žen ČR: 13.

Simona Šlehobrová
27 let
Úspěchy: 2. místo čtyřhra
ženy MČR 2020, 5. místo
na ME kadetů 2009, 
7. místo na ME juniorů
2011, 3. místo na MČR
2017, 2. místo v Extralize
žen 2016/2017, 5. místo 
na MČR 2016 a 2018
Umístění na žebříčku
žen ČR: 21.

Kristýna Mikulcová
29 let
Úspěchy: 2. místo čtyřhra
ženy MČR 2020, 3. místo
dvouhra ženy MČR 2016,
3x mistryně ČR družstev,
několikanásobná
medailistka čtyřhra žen
MČR, několikanásobná
medailistka v kategoriích
mládeže na MČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 8.

Marie Chovancová
18 let
Úspěchy: stabilní hráčka  
1. ligy žen za SK Svinov, 
1. místo Challenge Trophy
Linz - Upperaustria 2019
dorostenky, přeborník
Moravskoslezského kraje
dorostenek 2019
Umístění na žebříčku
žen ČR: 79.

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

8. místo dle mého názoru neodpovídá reálné výkonnosti našich hráček.
Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?

Pevně věřím, že úroveň nového ročníku ELŽ bude lepší než minulý ročník.
Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány pandemii, jak to zasáhlo Váš
klub z celkového pohledu?

Byla to zvláštní "pandemická sezóna". Ne všechny hráčky mohly stejně
trénovat, a proto si myslíme, že výkonnost některých hráček tomu
neodpovídala. Pandemie poznamenala celou sezónu.

(Odpovídala: Marie Hrachová, předsedkyně klubu)

Sportovní klub MH stolní tenis Ostrava byl založen v roce 2019 a je pokračovatelem sportovního klubu CDU SPORT
- STOLNÍ TENIS OSTRAVA. Mezi naše úspěchy můžeme považovat umístění v ELŽ na 3. místě v sezóně 2018/2019,
na 4. místě v sezóně 2017/2018 a 2019/2020. V Českém poháru se děvčata umístila na 2. a 3. místě. Kromě
extraligového družstva máme členskou základnu dětí, které pod odborným dohledem pravidelně trénují a již se
pyšní drobnými sportovními úspěchy          

Soupiska družstva:             1. Kristýna Mikulcová          7. Aneta Gavendová
                                            2. Barbora Kapounová        8. Karolína Pustková
                                            3. Simona Šlehobrová         9. Timea Kuchařová
                                            4. Miroslava Ságlová           10. Gabriela Somrová
                                            5. Marie Hrachová               11. Marie Chovancová
                                            6. Gábina Dvořáková           

Trenér:                                Marie Hrachová (lic.: A)
                                            Jiří Mikulec (lic.: B)
                                            Miroslava Ságlová
Vedení klubu:
Předseda:                            Marie Hrachová
Manažer:                             Eva Ševcová

Hrací místnost:                   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 
                                            Volgogradská 2631/6, Ostrava -  Zábřeh

Generální sponzor:             Statutární město Ostrava    
Hlavní sponzor:                   Moravskoslezský kraj
Ostatní sponzoři:                Ostrava - Jih, MATTECH s.r.o., Ostrafin Reality s.r.o., 
                                               Foton Power a.s., Salix INTERNATIONAL a.s., 
                                               PINGPONG SPORT s.r.o, Tradestav s.r.o.



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. Anna Klempererová
                                            2. Veronika Kmet’ová
                                            3. Rebeka Žižkovská
                                            4. Monika Pařízková

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
Ostatní 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 

SKST PLUS Hodonín B
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 9. místo

Veronika Kmet’ová
24 let
Úspěchy: 2. místo M-ČR
čtyřhra žen 2014, 3. místo
M-ČR dvouhra žen do 21
let 2018, 1. místo M-ČR
smíšená čtyřhra kadetů
2012, účastnice MEJ
juniorů
Umístění na žebříčku
žen ČR: 25.

Rebeka Žižkovská
20 let
Úspěchy: mistryně ČR
družstva juniorek 2020
a 2021
Umístění na žebříčku
žen ČR: 45.

Monika Pařízková
16 let
Úspěchy: 1. místo Austria
open – kadetky, 1. místo
Hungarian open -
ml.žactvo, 2 x mistryně
ČR čtyřhra ml.žactvo,
1 x mistryně ČR mix
ml.žactvo, 3. místo MČR
dvouhra ml.žactvo
Umístění na žebříčku
žen ČR: N.

Anna Klempererová
18 let
Úspěchy: 1. místo MČR
dvouhra mladších žákyň
2016, 2. místo MČR
dvouhra do 21 let 2020,
3. místo MEJ 2019 
- družstva juniorek
Umístění na žebříčku
žen ČR: 22.

Jaroslav Mikeska Alena Vachovcová

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

Cílem je umístění do 10.místa v soutěži.   
Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?

Kvalita této soutěže je negativně poznamenána navýšením počtu účastníků.      
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)

www.sksthodonin.czZleva: Rebeka Žižkovská, Veronika Kmet’ová 
a Anna Klempererová



Kristýna Pěnkavová
19 let
Úspěchy: 1. místo MČR ml.
žákyně 2015, 1. místo Letní
Olympiáda dětí a mládeže,
účast na MEJ 2017
Umístění na žebříčku
žen ČR: 38.

Aneta Bošinová
20 let
Úspěchy: účast na MS
středních škol, 2. místo
MČR družstev 2016
Umístění na žebříčku
žen ČR: 41.

Anna Matějovská
21 let
Úspěchy: 2. místo MČR
jednotlivci dorost 2018,
účast na MEJ
2015,2017,2018, účast na
MS dorostu 2017, 1. místo
MČR družstev 2015
Umístění na žebříčku
žen ČR: 24.

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

Desáté místo považuji za odpovídající vzhledem k výkonnosti a zkuše-
nostem našeho mladého týmu. Naším cílem pro letošní sezónu je dát
příležitost mladým hráčkám a obhájit desáté místo.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Myslím si, že bude odpovídající jako minulý ročník.      

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

Nejvíc se nás dotkla absence sparingpartnerů, protože jim nebylo vládními
opatřeními dovoleno trénovat s extraligovými hráčkami.

(Odpovídal: Luboš Pěnkava, trenér)

Michaela Keroušová
25 let
Úspěchy: 3. místo MČR
dvouhra starších žákyně
2011, 1. místo ve smíšené
čtyřhře mladší žákyně
2009, 3. místo družstva
Linz kadet open 2011, 
3x účast na MEJ 2010,2011
a 2013, 4. místo na MS
středních škol Cagliary
2011
Umístění na žebříčku
žen ČR: 48.

Stolní tenis patří k Vlašimi neodmyslitelně již přes 50 let. Pod vedením PaeDr. Zdeňka Švába se vlašimské
hráčky staly osminásobnými mistryněmi Československa a vítězkami PMEZ. Sezónu 1997-98 zahájila Vlašim
s novým trenérem Mgr. Lubošem Pěnkavou, který o tři roky později dovedl družstvo Extraligy žen k titulu
Mistra ČR a k vítězství v Českém poháru. V roce 2000-2001 vzniklo ve Vlašimi mládežnické středisko -
Sportovní centrum mládeže - které až doposud vychovává mladé talenty.   

Soupiska družstva:             1. Anna Matějovská 
                                            2. Kristýna Pěnkavová 
                                            3. Aneta Bošinová
                                            4. Michaela Keroušová

Trenér:                                Luboš Pěnkava (lic.: A)

Vedení klubu:
Předseda:                            Hana Šopová
Organizační pracovník:     Luboš Pěnkava
Hrací místnost:                   Sportovní 1570, 258 01 Vlašim
                                            (nad čerpací stanicí Benzina)
                                            ZŠ Sídliště, Severní 968, 258 01
Vlašim                                  
                                            
Generální sponzor:            Město Vlašim
Hlavní sponzor:                  Sellier & Bellot 
Ostatní sponzoři:               Metalkov s.r.o., Joola, 
                                            www.WEBERSPORT.cz 

SKST Vlašim
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 10. místo

Luboš Pěnkava 
trenér

Zleva stojí: Hana Šopová, Michaela Keroušová, Anna
Matějovská, Kristýna Pěnkavová, Aneta Bošinová
a Luboš Pěnkava

Hana Šopová
předsedkyně



Helena Sommerová
16 let
Úspěchy: 3. místo
Eurominichamps Štrasburk,
čtvrtfinále na MEJ 2019
v Ostravě (kadetky),
2. místo na WJT Španělsko
2018 (kadetky), mistryně
ČR 2017 (kadetky), účast
na TOP 10 Evropy 2019
(kadetky)
Umístění na žebříčku
žen ČR: 19.

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

V minulé sezóně jsme hráli pouze jeden vyrovnaný zápas, ostatní byly jasné,
a  v dobrém či ve špatném smyslu. Cílem této sezóny je sehrát více
vyrovnaných zápasů, čemuž by měl svědčit systém, kterým se bude hrát.

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Velmi nevyrovnaná. Týmů v Extralize je moc, 10 je maximum. Prvních 6 - 8
týmů opět nebude mít konkurenci.

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

Pandemie zasáhla asi každé sportovní odvětví. Kromě hráčů na soupiskách
Extraligy se netrénovalo. Toto období bylo neš astné a nerad bych
vyjmenovával všechna negativa, kterých bylo víc než dost. Plně se projevilo,
že mladí sportovci potřebují vzdělávání, denní režim a celkový řád. Nejvíce
nás zasáhl konec nadějné hráčky, která vlivem pandemie dala přednost
volnému času před sportem.

(Odpovídal: Tomáš Vrňák, trenér)

Monika Němečková
26 let
Úspěchy: několikanásobná
medailistka z přeborů
Prahy dospělých, 3.místo
MČR čtyřhra juniorek,
osmifinále na MČR
v dorostu ve dvouhře
Umístění na žebříčku
žen ČR: 72.

www.elninopraha.cz

Klub El Niňo Praha patří mezi stálé účastníky mužské Extraligy. Nyní se, více jak po 20 letech, nepočítaje
Covidovou sezónu, vrací zastoupení El Niňa i do ženské Extraligy. Jedničkou týmu bude H. Sommerová, na
dalších pozicích budou hrát Niamh Štricová, Tereza Ajdini a Monika Němečková. Do kádru patří také Lili
Plachá a Jitka Vyvadilová. Plánem je vybudovat stabilní extraligový tým, který se nebude muset bát o setrvání
v Extralize.   

Soupiska družstva:             1. Helena Sommerová
                                            2. Niamh Štricová
                                            3. Tereza Ajdini
                                            4. Monika Němečková 
                                            5. Jitka Vyvadilová 
                                            6. Liliana Plachá

Trenér:                                 Tomáš Vrňák (lic.: A)(lic.: A)

Vedení klubu:
Předseda:                            Zbyněk Špaček
Organizační pracovník:     Tomáš Vrňák
Hrací místnost:                   Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00, Atletický st. Na Kotlářce
                                            Pod Juliskou 4, Praha 6, 160 00, sportovní areál ČVUT

Generální sponzor:             Zbyněk Špaček
Ostatní sponzoři:                Sportspin, Městská část Praha 6, Tibhar, Ekaz Praha a.s., 
                                            Core Court, MUDr. Milan Urban, Karlovy Lázně

SF SKK El Niňo Praha
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 11. místo

Tomáš Vrňák
trenér

Zleva: trenér Tomáš Vrňák, Monika Němečková,
Niamh Štricová, Tereza Ajdini, Helena Sommerová

Niamh Štricová
19 let
Úspěchy: 4. místo Hopes
Challenge 2014 Slovinsko,
5. místo družstva World
Cadet Challenge Barbados
2014, 2x mistryně ČR
ve čtyřhře SŽ, 1. místo
v družstvech juniorek
na MČR 2018, 3. místo
v jednotlivcích MČR SŽ
2016, 2. místo v
družstvech na WJT
Chorvatsko 2015
Umístění na žebříčku
žen ČR: 36.

Tereza Ajdini
18 let
Úspěchy: 3.místo
mezinárodního turnaje
v Linzu - družstva
dorostenek,
několikanásobná krajská
přebornice, 3.místo na
BTM ČR v dvouhře
juniorek, účast na ITTF
Macedonia open 2019,
účast na ITTF Czech open
v Hodoníně 2020
Umístění na žebříčku
žen ČR: 64.



Klára Ševčíková
21 let
Úspěchy: 1. místo M-ČR
družstva juniorek 2017, 2.
místo M-ČR družstva
juniorek 2018, 3. místo M-
ČR čtyřhra juniorek 2018
Umístění na žebříčku
žen ČR: 33.

Barbora Blechová
23 let
Úspěchy: 
Umístění na žebříčku
žen ČR: 44.

Anežka Ilčíková
21 let
Úspěchy: 2x 1. místo M-ČR
družstva juniorek 2016 a
2017, 1. místo družstva
kadetek Belgium open
2015, 1. místo čtyřhra
kadetek French open 2015,
3. místo M-ČR do 21 let
2019, 3x 1. místo M-ČR
čtyřhra juniorky
Umístění na žebříčku
žen ČR: 23.

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

Cílem je udržet se v soutěži.   
Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?

Kvalita této soutěže je negativně poznamenána navýšením počtu účastníků.      
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)

Karolína Šprtová
22 let
Úspěchy: 
Umístění na žebříčku
žen ČR: N.

www.sksthodonin.cz

SKST PLUS Hodonín C
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 12. místo

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. Anežka Ilčíková
                                            2. Klára Ševčíková
                                            3. Barbora Blechová
                                            4. Karolína Šprtová
                                            5. Sára Šíblová

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
Ostatní 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

Jaroslav Mikeska Alena Vachovcová

Zleva: Barbora Blechová, Sára Šíblová a Karolína
Šprtová



Karolína Vysocká
23 let
Úspěchy: několikanásobná
krajská přebornice,
medailistka BTM ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 69.

Martina Smíšková
42 let
Úspěchy: několikanásobná
krajská přebornice,
extraligová hráčka SKST
Děčín
Umístění na žebříčku
žen ČR: 70.

Martina Nováková
19 let
Úspěchy: 1.místo ITTF WT
Egypt družstva juniorů,
mistryně ČR AŠSK,
dvojnásobná vicemistryně
ČR v kadetech,
několikanásobná
medailistka MČR mládeže,
členka širší reprezentace ČR
kadetek a dor.
Umístění na žebříčku
žen ČR: 54.

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

Naše účinkování v Extralize bylo víceméně sporadické. Družstvo odehrálo
pouhých šest utkání. I tak to bereme jako obrovskou zkušenost pro
nadcházející sezóny. Doufám a věřím, že se v této sezóně představíme jako
tým, který nedá nikomu nic zadarmo, že si to užijeme a nabereme v těchto
kvalitních utkáních mnoho dalších cenných zkušeností.   

Jaká bude z vašeho pohledu úroveň nového ročníku Extraligy?
Extraliga sama o sobě je bezesporu velmi kvalitní soutěž, ve které startují
reprezentantky nejen z České republiky, ale i jiných zemí. Hrají zde družstva,
která se pravidelně účastní v Lize mistryň a v různých evropských pohárech.      

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

Náš klub v sezóně 2019 - 2020 hrál velmi dobře 1. ligu a držel se na
postupových místech. Díky tomu po přerušení 1. ligy jsme dostali možnost
startu v Extralize žen pro sezónu 2020 - 2021. Této možnosti jsme skutečně
využili. V sezóně 2020 - 2021 jsme odehráli pouhých šest utkání. Od této
chvíle nám byla zavřena herna a nemohli jsme trénovat. Jelikož jsme
nesplnili podmínky dané k restartu Extraligy žen, naše účinkování v této
sezóně bylo předčasně ukončeno svaze m ČAST.

(Odpovídal: Jiří Novák, trenér a vedoucí týmu)

Sára Allertová
22 let
Úspěchy: vicemistryně
republiky smíšené čtyřhry
dor., 3. místo YTTCH Linz –
dvouhra, několikanásobná
medailistka MČR mládeže,
několikanásobná
medailistka BTM ČR
Umístění na žebříčku
žen ČR: 101.

SKP Sever Ústí nad Labem
Umístění v loňském ročníku Extraligy: 14. místo

Jiří Novák 
trenér

Zleva: Martina Smíšková, Sára Allertová, trenér Jiří
Novák, Karolína Vysocká a Martina Nováková

Oddíl stolního tenisu při RH Ústí n. L. byl založen v polovině 70. let minulého století. Brzy patřil mezi bašty
ženského stolního tenisu v severních Čechách s cílem vychovávat mladé hráčky pro své ligové družstvo, které
střídavě hrálo první a druhou celostátní ligu. Nejúspěšnějším obdobím klubu, který se v roce 1991
přejmenoval na SKP Sever, spadá do závěrečné pětiletky 20. století, kdy muži i ženy ústeckého SKP hráli
souběžně první ligu. Družstvo stolních tenistek v sestavě Kalabisová ml., Pellerová a Nosková skončilo dvakrát
na bronzovém stupínku a v sezóně 96/97 dokonce bojovalo o postup do Extraligy žen, který nakonec jen
o vlásek utekl. V sezóně 2019 - 2020 stolní tenistky SKP Sever Ústí nad Labem skvěle zvládly A skupinu 1. ligy,
kde po výborných výkonech skončily na 3. místě tabulky, což jim ve zkráceném "koronavirovém" ročníku
zajistilo historický postup do nejvyšší soutěže ČR. V sezóně 2020 - 2021 si skutečně extraligovou premiéru
odbyly. Bohužel pro nesplnění podmínek restartu soutěže v nouzovém stavu Extraligu nedohrály.  

Soupiska družstva:             1. Martina Nováková           5. Monika Hanušová
                                            2. Karolína Vysocká             6. Karina Vašinová
                                            3. Martina Smíšková            7. Kristýna Kacálková
                                            4. Sára Allertová                  8. Martina Štiková 

Trenér:                                 Jiří Novák (lic.: B)

Vedení klubu:
Předseda:                            Milan Šubert
Manažer:                             Václav Smetana
Organizační pracovník:     Rudolf Pavlíček
Hrací místnost:                   1. Nová tělocvična, Studentská ul. 626,
                                            403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice
                                            2. Krčínova 6, Ústí nad Labem, areál býválého OC Corso

Generální sponzor:             Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Hlavní sponzor:                   Magistrát města Ústí nad Labem
Ostatní sponzoři:                T-CLUB, s.r.o., Pneuservis Husárik, APER s.r.o. (APER Ltd.)


