
 
Sokol Lysá nad Labem 

Vás srdečně zve na stolně-tenisový 

TURNAJ 
pořádaný v sobotu 

6. 9. 2014 

 

Místo konání: Sokolovna Lysá nad Labem, Husovo náměstí  

Začátek akce: prezentace  8:30 hodin 

start   9:00 hodin 

Kategorie: registrovaní hráči a hráčky až do úrovně KP1 

Systém:            dvouhry: 1. stupeň ve skupinách, 2. stupeň K.O. 

zápasy se hrají na tři vítězné sady 

pořadatel si vyhrazuje právo na základě počtu přihlášených redukovat eventuelně rozšířit počet 

soutěží, jejich systém a provádět případné změny v časovém rozvrhu turnaje 

 

Počet hráčů: max. 32, ale nikoho domů nepošleme  

 
Míčky: DHS *** 

Stoly: Donic, Sponeta 

Startovné: 50,- Kč 

Ceny: poháry, diplomy 

Občerstvení: zajištěno na vlastní náklady 

Přihlášky: do 4.9.2014 na email ttclysa@centrum.cz nebo na tel. 739 681 076 (F.Michal) 

Upozornění: vstup do nové sokolovny pouze v obuvi se světlou podrážkou 

P.S. Začátek sezóny se blíží, tak kdo máte chuť, soutěživého ducha nebo jen zastydlé svalstvo  - přijďte 

si rozpohybovat a namasírovat svou dozajista ochablou stolně-tenisovou muskulaturu, která u většiny 

z nás byla během prázdnin tréninkem prakticky nepolíbena . 

 

Těšíme se na Vás 

Oddíl stolního tenisu Sokol Lysá nad Labem 

  

mailto:ttclysa@centrum.cz


Hodnocení turnaje 
 

Tak a je to tu zase!!…stolně tenisové šílenství v Lysé nabralo max. obrátky a není to ani tak způsobeno 

blížícím se začátkem sezóny, jakožto a nýbrž hlavně tím, že organizační dvojka Fanda a Jarda aneb F&J se krapet ve 

stylu Pata a Mata jala pořádat další, už druhý ročník – zatím ještě neputovního – turnaje. Jarda s lehce smíšenými 

pocity – neb strach z toho všeho zařizování, telefonování a tabulkování ve spolupráci s pokročilým stádiem 

sklerotizmu  + lehké obavy z Fandova snadného a rychlého nadšení se pro vše a zároveň stejně tak rychlého 

opadnutí zájmu  - z tohoto všeho vyplývá jen jediné - předzvěst toho, že týden až dva bude stres mým nejbližším 

spojencem a rádcem…naštěstí už loni se ukázalo, že máme v našem oddíle nejen bafuňáře, ale i schopné spoluhráče, 

kteří umí zajistit jak občerstvení a spousty dalších věcí kolem jako např. Fanda Baladrán, tak i rad ohledně systému 

turnaje - našim velkovezírem a zároveň mistrem přes tabulky se nemohl stát nikdo jiný než ředitel oblastního archívu 

– Michal Řezníček…bez těchto dvou by náš turnájek nejspíš už v zárodku skončil v propadlišti dějin . Letos si 

troufám tvrdit jejich angažovanost byla ještě větší, takže ještě jednou oběma pánům naše obrovské DÍKY!!! 

Loni sice byl náš zahajovací ročník vesměs hodnocen pozitivně, přesto se našlo i pár mušek,much ba přímo 

masařek , které jsme chtěli do tohoto druhého ročníku vymýtit. Takže bod hlavní a tak trochu experimentální – 

posunutí turnaje o týden později oproti loňskému roku – důvodem tohoto kroku bylo nalákání nymburské smečky 

v hojnějším počtu než minulý rok . V Nymburce se totiž při minulém ročníku konalo jakési tradiční posvícení a 

nymburští borci jaksi celkem logicky upřednostnili jejich tradici před naší, snad taktéž začínající tradicí – lysáckých 

turnajů . Jenže sapristy, kdo mohl tušit, že ta jejich akce má plovoucí termín!! . Tak nějak jsem žil v představě, že 

se to koná tedy vždy toho posledního srpna, jako loni a ejhle, on ten termín je údajně vždy prý první zářijový víkend. 

Takže jsme se opět pěkně trefili do jejich termínu . A tak stejně jako loni, dorazil jen a pouze Tonda Krumpholc  a 

jal se mi tedy konečně vysvětlit, jakže to vlastně s tím termínem toho posvícení vlastně je. Mno, nám, myšleno 

pořadatelům, se totiž ten letošní termín líbí taky, takže to vypadá, že se s účastí nymburských borců můžeme na 

nějaký čas rozloučit bo netuším, kdy se sesynchronizujeme tak aby to ladilo i s jejich posvícením. Druhým a možná 

ještě důležitějším bodem bylo zatemnění luxfer – pár černých pytlů + papundekly přilepené zvenku a je po problému 

. Nemůžu nechat bez povšimnutí, že za téměř ideální světelné podmínky v sokolovně jsme sklidili pochvalu přímo 

od samotného Luboše Ludvíčka –k tomu si myslím, že není potřeba nic víc dodávat . Bod číslo tři – tekutý doping 

ve formě chmelového nektaru tankovaného přímo ze zdroje – taktéž vyřešeno přes tchána Fandy Baladrána . Láce 

a kvalita točeného piva a klobás byla taktéž hodnocena více než pozitivně. Bod číslo čtyři – sehnat dvě kvalitnější 

síťky na dva horší stoly – vyřešeno z části, měly být v herně, bohužel jedna z těch kvalitnějších síťek se toho času 

nachází na místě nám neznámém. Bod číslo pět – nebylo k mání kafe ani čaj, ba co hůř nebylo ani v čem to uvařit  - 

vyřešeno asistencí Sokola tj. zapůjčením jejich rychlovarné konvice, kafe nakonec dodal Fanda Michal z vlastních 

zdrojů. Údajně nebyla úplná spokojenost ani s oceňováním…bohužel naše možnosti jsou  v tomto směru poměrně 

omezené, poněvadž a protože bez sponzoringu je pro nás dost velké riziko zajišťovat ceny ve velkém počtu, přeci 

jen oba nepatříme zrovna k horním deseti tisícům, takže i letos se odměňovala jen první 3 místa klasického pavouka a 

stejně tak i pavouka útěchy + Fanda nakonec přidal i lehce odlehčenou věcnou cenu (čtyři brambory a sušenku) pro 

hráče, kteří se umístili na čtvrtých místech svých pavouků. Nutno poznamenat, že i přes vyšší pořizovací náklady na 

trofeje – v porovnání s loňským rokem - neb i pro útěchu tentokráte byly určeny malinkaté pohárky v barvě zlaté, 

stříbrné a bronzové včetně etiket a emblémů, tak díky hojné účasti jsme neskončili jakožto pořadatelé v červených 

číslech . Když už jsme u té účasti, nesmím zapomenout na Fandovi obvyklé obavy z toho, jestli vůbec dorazí dost 

hráčů, aby se nám alespoň vrátily náklady, které jsme do toho vrazili. Spolu s obavami z proslovu to bylo po hříchu to 

jediné, z čeho měl Fanda strach a přitom pro mě osobně byla spousta jiných závažnějších věcí k řešení, ovšem to už 

Fanda uměl vždy dokonale odlehčit . No jsme opravdu dvojka k pohledání. Ale teď už konečně k té účasti. Ještě asi 

3 dny před uzavřením přihlášek jsme měli sotva 10 přihlášených lidí z toho tak třetina z domácí lysácké bašty , ale 

jak jsem predikoval, většina lidí to nechávala na poslední možnou chvilku a někteří to dokonce úspěšně zkoušeli i po 

uzávěrce přihlášek. Našel se i klučina, který to pojal stylově a dorazil v den turnaje z okolí Hradce jen tak na blind a 

doufal, že si bude moci plácnout. Mno, co jsme měli dělat, nechat ho jet zase takovou dálku zpátky bez toho aniž by 

si zahrál – to asi ne . Takže jsme ho také šoupli do osudí a tím se nám počítadlo účasti zastavilo na nečekaném čísle 

27. Po loňské účasti, kdy se zúčastnilo 17 hráčů, to byl opravdu pěkný nárůst, bohužel i u mě to byl nárůst – bohužel 

nervů - protože zvládnout nějak plynule tohle množství hráčů na 4 stolech se pro mě rovnalo malému zázraku. 



Ovšem teď se ukázalo, jak je důležité míti Majkla .  Jeho kombinatorika a improvizace byla dechberoucí a jen díky 

němu se vše mohlo odehrát téměř plynule ke spokojenosti jak pořadatelů, tak i účinkujících. Ovšem krom obecné 

chvály na náš turnájek musím zmínit i jednu věc, která lehce degradovala naši snahu a organizační úsilí. Problém se 

ukázal v pátek večer – den před turnajem – kdy se nás Majkl zeptal, jestli jsme nezapomněli obvolat kroužky, které se 

v den turnaje měly v sokolovně konat. Mno, musím říct, že když jsem mrknul na rozvrh a zjistil, že v době zahájení 

turnaje by měla fungovat lehká atletika a od 15 hodin – kdy turnaj vrcholí - zase týpci vrtící se na hlavách tj. 

breakdance…orosil jsem se tak, jako bych zrovna vylezl ze sprchy. Paradoxně, jak už jsem zmiňoval, tohle trápilo jen 

mě, Fanda byl relativně v klidu a pořád hlásal, že to bude dobrý, že se to nějak udělá, že to obvolá a tak všelijak 

podobně – tomu říkám nervy . Bohužel oba jsme žili v domnění, že stačí, když se cca půl roku předem vyplní jakýsi 

harmonogram sokolských akcí pro tento rok a poté se ještě zhruba měsíc před turnajem připomene starostovi 

Sokola, že se tedy opravdu bude náš turnaj konat…bohužel vnitrosokolská komunikace funguje krapet jinak, takže 

pro příští ročník z toho pro nás plyne hodně důležité poučení. Naštěstí se ukázalo, že nás „ten nahoře“ má asi hodně 

rád, bo tím, že bylo hezky, tak atleti si šli zasportovat na hřiště a breakdance byl shodou náhod odložen na neděli. 

Tomu říkám klika . Pak se nás sice ještě pokoušel dostat do schízy Majkl tím, že mi zavolal, že údajně od 16h má 

být v sokolovně volejbal, naštěstí se ukázalo, že oči už mu taky neslouží jak zamlada neb na rozvrhu byl volejbal psán 

až od 17. hodiny . Takže i přes toto vskutku decentní faux-pax, se vše nakonec stihlo včas a to i včetně úklidu 

sokolovny. 

 

A teď už jen ve zkratce k systému turnaje – jak už bylo zmíněno, sešlo se 27 hráčů z 16 různých oddílů 

kvalitativně rozdělených takto - 7 hráčů hrajících kraj, 10 hráčů z OP1 až OP2 a zbytek OP3 a nižší - …Vedení 

turnaje nakonec po menším debatním intermezzu rozhodlo, že bude vytvořeno 6 skupin – 3 po 4 a 3 po 5 hráčích. 

Podle výsledků procentuální úspěšnosti z poslední sezóny se určilo nasazení „krajistů“ do skupin, zbytek už byl 

rozlosován organizátory tak, aby se už ve skupinách pokud možno nesešli hráči z jednoho klubu a případně aby se 

vyhnuli i v prvním kole pavouka. Do další vyřazovací fáze pak prošli první dva hráči z každé skupiny, tj. finálový 

pavouk čítal 12 hráčů, zbylých 15 borců se poskládalo do pavouka útěchy. Většina skupin se vyvíjela podle 

očekávaného postupového scénáře  - vyjma skupin „C“ a „F“. V těchto dvou skupinách se odehrály překvapivé 

výsledky a pokaždé se o to zasloužili hráči z Chotětova – zřejmě slušnej oddíl . Ve skupině „C“ po heroickém 

výkonu a i určité dávce štěstí, vybojoval první místo Petr Bláha (Sokol Chotětov) – oba krajské hráče porazil 3:2!! 

Z druhého místa v této skupině si pak postup zajistil mladý talent Franta Čamr. Druhý krajař této skupiny Vančura 

tak šel „jen“ do útěchy a stal se tak jejím horkým favoritem. Ve skupině „F“ naboural plánovaný scénář další 

chotětovský borec Vláďa Janoušek, který sice nestačil na domácího Martina Havla, ale protože porazil 3:1 krajského 

Knoblocha, prošel do finálového pavouka z druhého místa. V této skupině si postup z prvního místa, k radosti 

místních fanoušků, zajistil domácí černý kůň turnaje - Martin Havel. Žádný jiný domácí borec už se bohužel do 

finálového pavouka nedostal, o to větší byla šance pro 5 zbylých lysáků zabojovat o poháry alespoň v pavouku útěchy. 

Favoritem finálového pavouka se po suverénním postupu ze skupiny stal obhájce loňské trofeje Libor Krásl. 

Jak se později ukázalo i jediný domácí zástupce Martin Havel sehrál nakonec hodně důležitou roli v tomto klání. I 

když co čert nechtěl, opět po roce narazil Martin v prvním vyřazovacím kole na svého „oblíbeného“ soupeře 

Romana Procházku, se kterým loni ve čtvrtfinále prohrál po boji 3:2. Letos se mu povedla dokonalá odveta a taktéž 

po pětisetovém boji Romana udolal…pomsta určitě chutnala sladce . A jakoby to Martina nakoplo. Cestou do 

finále ještě zdolal překvapení skupiny „C“ Petra Bláhu a v semifinále i nepříjemně hrajícího potaháře Hendrycha z 

Mlékojed, na kterém v pavouku ztroskotali takový borci jako mladej klučina Záboj nebo Lukáš Vymazal. Martin 

nakonec podlehl ten den skvěle hrajícímu Hoďákovi z Mnichova Hradiště, na kterého v semifinále nestačil ani loňský 

obhájce trofeje Libor Krásl. V boji o bronz už Libor Krásl ukázal, že s potaháři nemá problém a celkem bez problémů 

si došel pro trofej za 3. místo. Teď už Liborovi chybí jen trofej za 2. místo a bude mít naši kompletní sbírku…tak 

třeba za rok . 

  



Pokud jde o pavouka útěchy, tak tady na sebe dva horcí favorité – Knobloch a Vančura – narazili bohužel už 

ve čtvrtfinále. Oba jsou to hráči KP2 a ke všemu ještě spoluhráči ze stejného oddílu Sokol Mnichovo Hradiště a dalo 

se tak čekat, že vítěz tohoto mače bude rázem pasován do role hlavního favorita na pozlacený pohárek pro vítěze 

útěchy. A taky se tak stalo. Vítězem mnichovohradišťského čtvrtfinálového derby se nakonec stal Vančura, který 

následně v semifinále získal skalp Luboše Ludvíčka a šel se připravovat na finálové klání. Z druhé strany pavouka se 

tak do finále prodrala jediná dámská zástupkyně našeho turnaje Jitka Janoušková (AŠ Mladá Boleslav), která postupně 

odstranila z cesty Honzu Leistnera, Tondu Krumpholce a v semifinále dalšího našeho borce Frantu Blažka. Ve finále 

už ale nestačila na kvalitní hru Vančury a odvezla si domů stříbrný pohárek za druhé místo. V boji o bronz se utkali 

dva místní parťáci, kteří spolu hrají téměř týden co týden a to Luboš Ludvíček a Franta Blažek - a i přesto, že únava 

už byla značná, Luboš prokázal své kvality a Frantu zdolal ve třech setech a došel si tak pro bronzový pohárek. 

Musím poznamenat, že jsem se během turnaje zastavil na klobáse a potkal se tam s Ondrou Šmídem, jakožto 

častým „obrážečem“ takovýchto akcí a nedalo mi, abych se ho nezeptal, jak se mu u nás líbilo. Ondra sice vzhledem 

k absenci na našem zahajovacím ročníku nemohl porovnávat s minulým rokem, ale jeho názor, vzhledem ke 

zkušenostem z podobných turnajů, mě celkem zajímal. Těžko říct, jestli to říkal jen ze slušnosti, ale s kvalitou i 

organizací turnaje byl Ondra podle všeho spokojen a hlavně pivko za 12 kaček a zmíněná kvalitní klobáska za 

dvacku…kde to prý dneska najdeš .  

Suma sumárum, myslím, že i přes zmíněné lehké organizační problémy se letošní 2. ročník vydařil ještě lépe 

než ten loňský a že spokojeno bylo nejen vedení turnaje, ale snad i samotní hráči. 

Ještě jednou díky všem, kteří se v organizaci turnaji angažovali tj. Fanda Baladrán a Michal Řezníček a 

v neposlední řadě díky Sokolu za zapůjčení jejich sokolovny. 

Tak snad za rok neviděnou…za organizátory František Michal a Jaroslav Brynych 

  



Seznam hráčů 
 

Jméno Oddíl Soutěž Úspěšnost 

Libor Krásl Libice KP1 60% 

František Čamr FK Kolín KP1 45% 

Václav Hoďák Mnichovo Hradiště KP1 49% 

Martin Havel Lysá n.L. KP2 40% 

Karel Vančura Mnichovo Hradiště KP2 28% 

Ondřej Šmíd Nový Bydžov KP2 52% 

Pavel Knobloch Mnichovo Hradiště KP2 53% 

Ladislav Hendrych Mlékojedy OP1 48% 

Roman Procházka Městec Králové OP1 54% 

Matěj Záboj FK Kolín OP1 56% 

Lukáš Vymazal Poděbrady OP1 63% 

Jiří Müller TJ Broumy OP2 37% 

Michael Fiedler Opočnice OP2 77% 

Petr Bláha Chotětov OP2 88% 

Vladimír Janoušek Chotětov OP2 78% 

Jitka Janoušková AŠ Mladá Boleslav OP2 53% 

Jaromír Svoboda TJ Broumy OP2 73% 

Miloš Konvalina Opočnice OP3 41% 

Jan Leistner ml. Káraný OP3 48% 

František Blažek Lysá n.L. OP3 47% 

Antonín Krumpholc AFK Nymburk OP3 66% 

Zdeněk Šochman Lysá n.L. OP2 34% 

Jaroslav Pech Lysá n.L. OP4 77% 

František Baladrán Lysá n.L. OP4 50% 

Richard Schmelz Sokol Nusle Praha 1.Tř.Praha 50% 

Luboš Ludvíček Lysá n.L. OP2 56% 

Jan Schovanec Hradec Králové OP2   
 

  



Skupiny 
 

Skupina A 1 2 3 4 5 S B P 

1 Krásl   3:0 3:1 3:1 3:1 12:3 4 1 

2 Svoboda 0:3   2:3 3:1 0:3 5:10 1 4 

3 Ludvíček 1:3 3:2   3:0 1:3 8:8 2 3 

4 Pech 1:3 1:3 0:3   1:3 3:12 0 5 

5 Záboj 1:3 3:0 3:1 3:1   10:5 3 2 

          Skupina B 1 2 3 4 5 S B P 

1 Schmelz   3:1 3:0 3:1 1:3 10:5 3 2 

2 Fiedler 1:3   2:3 3:1 1:3 7:10 1 3 

3 Schovanec 0:3 3:2   1:3 0:3 4:11 1 5 

4 Šochman 1:3 1:3 3:1   0:3 5:10 1 4 

5 Vymazal 3:1 3:1 3:0 3:0   12:2 4 1 

          Skupina C 1 2 3 4 5 S B P 

1 Čamr   2:3 3:0 3:0 3:0 11:3 3 2 

2 Bláha 3:2   3:1 3:0 3:2 12:5 4 1 

3 Baladrán 0:3 1:3   0:3 0:3 1:12 0 5 

4 Blažek 0:3 0:3 3:0   1:3 4:9 1 4 

5 Vančura 0:3 2:3 3:0 3:1   8:9 2 3 

          Skupina D 1 2 3 4 S B P 
 1 Hoďák   3:0 3:1 3:0 9:1 3 1 
 2 Müller 0:3   0:3 1:3 1:9 0 4 
 3 Procházka 1:3 3:0   3:0 7:3 2 2 
 4 Krumpholc 0:3 3:1 0:3   3:7 1 3 
 

          Skupina E 1 2 3 4 S B P 
 1 Šmíd   3:0 3:0 3:0 3:0 3 1 
 2 Janoušková 0:3   0:3 3:1 3:7 1 3 
 3 Hendrych 0:3 3:0   3:0 6:3 2 2 
 4 Konvalina 0:3 1:3 0:3   1:9 0 4 
 

          Skupina F 1 2 3 4 S B P 
 1 Knobloch   1:3 0:3 3:0 4:6 1 3 
 2 Janoušek 3:1   1:3 3:0 7:4 2 2 
 3 Havel 3:0 3:1   3:0 9:1 3 1 
 4 Leistner 0:3 0:3 0:3   0:9 0 4 
  

  



Play-Off 
 

 

 

      Krásl 3 
                    Krásl 2 

     Šmíd 3 
  

        
           Šmíd 0 

  
  

     Janoušek 0     
   

  Hoďák 3 
      

      
        

        Hoďák 3 
  

  
  

  
              Hoďák 3 

  
  

  Schmelz 1 
  

      
   

  
        Čamr 2 

     
  

  Čamr 3     
      

  
      

         
  Hoďák 

           
      

      Bláha 0 
     

  
              

     
  

  Havel 3 
  

  Havel 3 
  

  
        Havel 3       

  
  

  Procházka 2     
   

  
  

  
      

      
  Havel 1 

        Vymazal 2 
  

      
  

1. Hoďák 

            
  

  
    

2. Havel 

Záboj 0 
  

  Hendrych 2 
    

3. Krásl 

      Hendrych 3     
     

4. Hendrych 

Hendrych 3     
             

    
Krásl 3 

     

      
      Krásl 

   

      
Hendrych 1     

    

 

  



Útěcha 
 

 

 

Ludvíček 
                  Ludvíček 3 

        -         
            

   
  Ludvíček 0 

     Müller 1 
  

        
           Konvalina 2 

  
  

     Konvalina 3     
   

  
         

      
  Vančura 3 

  Knobloch 3 
     

        
        Knobloch 1 

  
  

  
  

  Šochman 0       
  

  
  

  
      

   
  Vančura 3 

  
  

  Schovanec 0 
  

      
   

  
        Vančura 3 

     
  

  Vančura 3     
      

  
  

           
  Vančura 

Krumpholc 3 
        

      

      Krumpholc 0 
     

  
  Baladrán 1       

     
  

      
   

  Janoušková 3 
  

  
  Leistner 0 

  
        

  
  

        Janoušková 3 
  

  
  

  
  Janoušková 3     

   
  

  
  

      
      

  Janoušková 0 
  Svoboda 0 

     
      

  
1. Vančura 

      Blažek 3 
  

  
    

2. Janoušková 

Blažek 3       
  

  
    

3. Ludvíček 

    
   

  Blažek 1 
    

4. Blažek 

Pech 3 
  

      
            Pech 0 

        Fiedler 0     
         

      
Ludvíček 3 

     

      
      Ludvíček 

   

      
Blažek 0     

    

  



Fotky z turnaje 
 

      

      

      

                

      


