
V Liberci 10. května 2015 

 

Tisková zpráva 
Duklu Liberec obsadili o víkendu 

nejlepší mladí stolní tenisté 
 

Mistrovství České republiky jednotlivců staršího žactva se po pěti letech vrátilo pod Ještěd. V hale 
liberecké Dukly Liberec odstartoval sportovní klání v sobotu 9. května primátor Tibor Batthyány, 
sám dosud aktivní hráč ping-pongu. 
 
Mladí stolní tenisté se o mistrovský titul utkali v sobotu a neděli 9. a 10. května. Do Liberce se sjeli 

nejlepší hráči z celé republiky, mezi nimiž nechybělo ani stříbrné domácí mužstvo z mistrovství 

družstev 2015 (Martin Pařízek, Michal Blinka, Jan Mečl) a mezi žákyněmi několikanásobná krajská 

přebornice v soutěži jednotlivců Marie Absolonová, rovněž odchovankyně SKST Liberec. Dohromady 

na mistrovství starších žáků, které finančně podpořilo také statutární město Liberec, změřilo své síly 

56 chlapců a 40 dívek z celkem 30 oddílů. 

„Když mi oddíl stolních tenistů nabídl, abych převzal nad mistrovstvím záštitu, neváhal jsem ani 

chvilku. Vždyť sám jsem za tento klub, který se původně jmenoval TJ Sokol Ruprechtice, hrál ping-pong 

dvacet let,“ vysvětlil primátor Liberce Tibor Batthyány, který ještě dnes hraje za LOKO DEPO Liberec. 

„Přeji účastníkům mistrovství vedle sportovního štěstí hlavně, aby se hrálo v duchu fair play, a bylo 

uděleno jen minimum žlutých karet,“ doplnil.  

Jak připomněl trenér mladých libereckých tenistů Martin Protiva, nejlepší patnáctiletí hráči z České 

republiky se naposledy sjeli na mistrovství do Liberce před pěti lety. Tehdejší medailisté (David 

Reitšpies, Tomáš Polanský, Jakub Němeček a Tibor Pavlík) jsou dnes oporami extraligových týmů. 

Většina z nich je členy reprezentačních výběrů. 

„Letos patří v chlapecké kategorii k favoritům Jan Valenta z Kladna, Matěj Siwiec z Havířova či Tomáš 

Koldas ze Zlína. Z dívek si největší ambice dělají Zdena Blašková z Prachatic a hodonínská Klára 

Ševčíková,“ uvedl za organizátory trenér SKST Liberec Martin Protiva. „Mistrovství republiky se 

v Liberci uskutečnilo už počtvrté. Pořádat jej je pro náš klub otázkou prestiže. Mistrovství dělá dobrou 

reklamu i městu,“ doplnil s tím, že z pořádání vrcholné soutěže nekyne domácímu oddílu žádný 

finanční efekt.   

Novodobá historie klubu stolního tenisu v Liberci se začala psát v roce 1987 při TJ Sokol Ruprechtice. 

Oddíl stolního tenisu byl ale založen pod Ještědem již v roce 1961. Dnes patří SKST Liberec k 

největším oddílům v České republice. Má nejvíce družstev ze všech tuzemských klubů (17), z toho 5 

se účastní ligových soutěží. Více než 70 členů mládeže dává naději na úspěšnou budoucnost klubu i v 

nadcházejících sezonách. 
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