
 
 

Výroční zpráva oddílu stolního tenisu - SOKOL BŘEZINA za rok 2013 
 
Naše cíle pro rok 2013 
Cílem oddílu stolního tenisu pro rok 2013 bylo stejně jako v roce 2012 získat další 
členy do oddílu a to hlavně z řad žen, mládeže a rodičů pro práci s dětmi, sehrát opět 
přátelská utkání s hráči jiných oddílů, uspořádat minimálně jeden turnaj, sami se 
zúčastnit turnajů pořádaných jinými oddíly. Chtěli jsme umožnit vyžití co největšímu 
počtu hráčů. 
 
Činnost oddílu 
Dvakrát v týdnu se zúčastňuje střídavě pouze asi 10 hráčů tréninku. Dva hráči hrají 
pravidelnou soutěž BREST (4.liga). Dvě ženy svojí účastí oživily trénink. Uspořádali 
jsme v roce 2013 třetí „Vánoční turnaj“ s rekordní účastí mužů i žen a sami jsme se 
zúčastnili turnaje v Kanicích. Po kritice našeho otevřeného turnaje zvážíme pro příští 
ročník možnost oddělení kategorií amatér a soutěžní hráč, popřípadě zvýhodnit 
amatérské hráče. Turnaje v Kanicích se zúčastnili dva naši hráči. Ve kvalitně 
obsazeném turnaji (jedna hráčka národní ligy) oba postoupili ze skupiny. V pavouku 
se však nedařilo a oba skončili cca v polovině startovního pole. 
 
Co se nedaří 
Trvale se nedaří získat nikoho z řad rodičů pro práci s dětmi o víkendu v dopoledních 
hodinách. Nepodařilo se opět zajistit dostatečný počet hráčů ochotných zúčastnit 
se pravidelné soutěže. Proto pouze dva hráči hrají soutěž ale za jiný oddíl. Účast na 
tréninku stolního tenisu je malá. Je malá propagace našeho oddílu. Je co zlepšovat a 
uvítáme každou iniciativu, která povede ke zlepšení práce oddílu. 
  
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. Je třeba získat 
někoho z řad rodičů pro práci s dětmi o víkendu v dopoledních hodinách. Proto 
musíme masívně zlepšit propagaci oddílu na nástěnce i v rozhlase. Chceme 
uspořádat 1x v měsíci otevřený letní turnaj pro všechny zájemce a odpoutat alespoň 
jednou za měsíc dospělé i děti od televizních obrazovek a počítačů. Podmínky účasti 
na turnaji dojednáme s vedením.   
 
Závěrem lze říci, že cíle pro rok 2013 byly splněny jen částečně a je opravdu stále co 
zlepšovat. Zamysleme se společně proč je u mladší generace tak malý zájem o sport 
a snažme se vytvořit hlavně mladší generaci ještě lepší podmínky pro sportování a 
tím přivést další mladé ke sportu. Je třeba pro práci v jednotě zapojit další obětavé 
sportovce a tento náš krásný areál mnohem lépe využívat. 
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