
 
 

Výroční zpráva oddílu stolního tenisu - SOKOL BŘEZINA za rok 2012 
 
Naše cíle pro rok 2012 
Cílem oddílu stolního tenisu pro rok 2012 bylo získat další členy do oddílu a to 
hlavně z řad žen a mládeže, sehrát opět přátelská utkání s hráči jiných oddílů, 
uspořádat minimálně jeden turnaj, sami se zúčastnit turnajů pořádaných jinými oddíly 
abychom mohli zvážit možnost přihlásit naše družstvo stolního tenisu do soutěže a 
hlavně zajistit možnost vyžití co největšímu počtu hráčů. 
 
Činnost oddílu 
Dvakrát v týdnu se střídavě zúčastňuje asi 10 hráčů tréninku. Družstvo našich 
dospělých hráčů sehrálo několik přátelských zápasů s družstvy okolních vesnic. 
Z tohoto pohledu se jeví jako velmi cenné vítězství nad hráči Sokola Bílovice – 
účastníkem pravidelných soutěží. Uspořádali jsme v roce 2012 již druhý „Vánoční 
turnaj“ a sami jsme se zúčastnili turnajů, které pořádal Sokol Bílovice a Orel Ochoz. 
Těchto turnajů se zúčastnili vždy dva naši hráči. Na turnaji v Bílovicích oba vyhráli 
svoji sedmičlennou skupinu, bohužel v pavouku se nedařilo a skončili na 9.-12. místě 
z 35 účastníků – převážně závodních hráčů. Na turnaji, který uspořádal Orel Ochoz 
se naši hráči umístili na 2. a 4. místě z dvaceti startujících, když opět každý předtím 
vyhrál svoji pětičlennou skupinu.  
 Na konci roku 2012 jsme uspořádali pro žáky dvanáctidílný kurz dovedností stolního 
tenisu. Kurzu se zúčastnilo střídavě deset hráčů a hráček. Pro tyto mladé adepty 
stolního tenisu jsme uspořádali „Vánoční turnaj“ s hodnotnými cenami pro všechny 
zúčastněné. 
 
Co se nedaří 
Nepodařilo se získat nikoho z řad rodičů pro práci s dětmi a bohužel ani hráčky z řad 
žen, což je zřejmě způsobeno celkovým stavem společnosti a mnohdy zřejmě i 
ekonomickou situací rodiny. Nepodařilo se zajistit dostatečný počet hráčů ochotných 
zúčastnit se pravidelné soutěže. 
 
Cíle pro příští období 
Naším cílem pro příští období zůstává - pokusit se získat další členy do našeho 
oddílu a to i z řad žen, mládeže a dětí aby se oddíl mohl dále rozvíjet. Děti, které 
absolvovaly kurz stolního tenisu se jeví jako talentované a jejich talent je třeba dále 
rozvíjet – toto by měl být náš hlavní cíl. 
  
Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení Sokola Březina, které zakoupilo i třetí stůl 
a tím umožnilo uspořádání kvalitního kurzu stolního tenisu pro mládež. Věříme, že se 
oddíl stolního tenisu Sokola Březina bude dále rozvíjet.  
 
 
                                                             V Březině  17.3.2013         ............................... 
                                                                                                            Jan Walsberger 


