
ÚSPĚCHY V ROCE 2018 A 1. POL 2019 

 

1/2018 

* Oldřich Mikula v nominaci "Osobnost roku" Libereckého kraje v kategorii sport za rok 2017 

* Josef Medek ovládl krajské přebory 

* Zrekonstruovaná hala v Chrastavě přivítala podruhé krajské přebory mužů a žen. Po loňských nezdarech ve finále dvouhry i čtyřhry si tentokrát spravil chuť Josef Medek. Mezi 

ženami byla za vítěznou Natalie Nykodýmová, druhá Anežka Sálová. 

* 662 stolních tenistů bojovalo na celostátních turnajích v Jablonci nad Nisou a Liberci, které jsme oba pořádali 

 

2/2018 

* Michal Blinka má za sebou první turnaj v reprezentačním dresu. V Hodoníně se účastnil prestižního Czech Open 

* V anketě Sportovec roku 2017 se neztratili ani stolní tenisté. V kategorii tělesně handicapovaných zvítězilo družstvo SKST Liberec, a to jednak díky titulům z MČR (René 

Tauš a Jiří Suchánek) a i díky dvěma medailím 🥈🥉 J. Suchánka na Mistrovství Evropy. 

* Veteránem roku Libereckého kraje byli zvoleni společně judista Milan Vágner a náš 81 letý matador Oldřich Mikula 

* Z republikového turnaje mladších žákyň v Hostinném odjela Monika Pařízková se dvěma zlaty 

 

3/2018 

* Z posledního BTM ČR vezeme 4 medaile 🥇🥈🥉🥉 

* Šestý bodovací republikový turnaj se odehrál v Hluku a Valticích. Na jihu Moravy se skvěle zabydlela Monika Pařízková, která ve své hlavní kategorii mladších žákyň posbírala 

zlato a stříbro, premiérově ale dosáhla na stupně vítězů z dvouhry i mezi staršími žákyněmi. Štěpán si spolu s Janem Pisárem (KST Rakovník) vezou z Hluku bronzové medaile ze 

soutěží čtyřhřer. 

*Další medaile z MČR.  

2016 🥈 - Radek Košťál, 2. místo ve dvouhře 

2017 🥈- Kuba Seibert + Jan Valenta, 2. místo ve čtyřhře 

2018 🥉🥉- David Marek + Karin Adámková a Kuba Seibert + Karolína Mynářová, 3. místo v mixu 

* Jiří Suchánek získal cenu fanoušků pro nejsympatičtějšího hráče roku 2017 



4/2018 

* Michal Blinka získal na MČR dorostu spolu s Aneta Bošinová ve smíšené čtyřhře bronz 

* Je konec. Liberec-Borová prohrál v Hradci Králové 2:4 a má po sezoně. Konečné 6. místo znamená doposud největší úspěch. 

* Monika Pařízková na kontrolním turnaji mladších žákyň další medaili a obsadila 3.místo.  

* Michal Blinka veze z Austrian youth Open, který se koná v Linci, bronz ze singlu juniorů 

 

5/2018 

* Nejúspěšnějšími účastníky Mistrovství České republiky vozíčkářů byli René Tauš a Jiří Suchánek. Oba získali 3 tituly (družstva, čtyřhra, jednotlivci). Renda přidal ještě 

stříbro z kategorie Open. Blahopřejeme!!! 

* Velká cena Prahy - vezeme 5 medailí 🏆🏆🥈🥉🥉- Monika Pařízková se stala nejúspěšnější hráčkou turnaje, když vyhrála s Kateřinou Pisárovou družstva a následně i 

dvouhru mladších žákyň. Alexandru Robert Rosu obsadil ve dvouhře mladších žáků pěkné 3.místo. Martin Pařízek se rozloučil s mládežnickými kategoriemi 3.místem v singlu. 

Michal Blinka se spolu s F. Čamrem probojovali v družstvechaž do finále. Turnaje se zúčastnilo více než 450 hráčů z cca 15-ti zemí. "Nejexotičtějšími" účastníky byly hráčky ze Srí 

Lanky a Indie. 

* 🏆🏆🥉Monika Pařízková je dvojnásobnou mistryní ČR! Na MČR mladšího žactva získala Monika tituly v párových disciplínách. Na nejvyšší stupínek vystoupala jak se 

Štěpánem Brhelem (SKT Hodonín) v mixu, tak i ve čtyřhře s Kateřinou Pisárovou (KST Rakovník). Ve dvouhře přidala bronz 

* Rekord padl! Veteránského turnaje v Praze se zúčastnilo rekordních 301 hráčů a hráček. A neztratili se ani naši zástupci: Miroslav Svědík svou kategorii vyhrál, Olda Mikula 

mezi muži nad 80.let vybojoval stříbro stejně jako Josef Medek v "nejmladší" kategorii mužů nad 40 let! 

 

6/2018 

* V polovině června reprezentovala Monika Pařízková ČR na turnaji v Litvě 

* Štefan Novota je jediným našim zástupcem na MS veteránů, které od 18. do 24. června hostí Las Vegas. Mistrovství se účastní rekordní počet cca 5.500 účastníků, kteří hrají 

na 250 stolech. To je v obou parametrech dvojnásobný počet, než bylo na MEV v Liberci v roce 2011 (2.471 hráčů, cca 120 stolů) 

* Jakubh Seibert získal na Českých akademických hrách v Brně 3 medaile!  

zlato🥇ve čtyřhře spolu s Lukáš Foff 

stříbro 🥈 ve dvouhře 

bronz 🥉 v mixu s Iva Meidlová 

* Na MČR družstev jsme potvrdili své nasazení. Kadeti skončili 5. (Waldhauser Š., Korp, Rosu),  Junioři 6. (Blinka, Pařízek, Pusch) 



7/2018 

* Josef Medek je mistrem ČR v modrém Ping-pongu a kvalifikoval se na šampionát do Londýna ✈️! Po Honzovi Kaněrovi, Petru Šilhánovi a Michalu Blinkovi se na MS v 

modrém ping-pongu podívá náš 4. zástupce. 

 

8/2018 

* Vstup do extraligy se nám povedl. Vítězíme v Havířově 2:4. Poprvé se představila, vedle stálic Košťála a Seiberta, i nová posila Samuel Kalužný (Slovensko) 

* Michal Blinka veze z turnaje v Havířově bronz z dvouhry a spolu s Janem Pisárem (KST Rakovník) a Tomášem Kmentem (Baník Havířov) v barvách reprezentace ČR vyhráli 

soutěž družstev 

* Z turnaje z Ružomberoku 🇸🇰️ vezeme ze soutěže družstev 2 medaile! Michal Blinka ve výběru ČR spolu s Janem Pisárem a Tomášem Kmentem nestačili až ve finále na výběr 

Slovenska. Další naše zástupkyně Monika Pařízková v týmu "Severní Čechy" spolu s Martinou Novákovou a Eliškou Petržílkova obsadily 3. místo. 

 

9/2018 

- Monika Pařízková opět oblékla reprezentační dres. Tentokrát na turnaji v německém Rintelnu, kde v družstvech kadetky ČR obsadily výborné 3. místo 

- Jiří Suchánek má show v OC Forum a začíná svou cestu za snem – do Tokia 2020 

- Martin Pařízek se stal naším nejúspěšnějším zástupcem ta turnaji v Polsku, který se konal u Zielene Gory v akademii Lucjana Blasczyka. Spolu s Fandou Čamrem vyhráli soutěž 

družstev, ve čtyřhře byli druzí a stejné místo obsadil i ve dvouhře. 

- Jan Rambousek se účastní celostátního kempu projektu HBO 

 

10/2018 

- Vozíčkář Jiří Suchánek vybojoval na mistrovství světa ve stolním tenise handicapovaných ve slovinském Lašku bronzovou medaili. Tímto úspěchem se mu podařilo 

zkompletovat sbírku třetích míst z velkých sportovních akcí. Bronz má už z paralympijských her v Riu i z loňského mistrovství Evropy. 

- Blinka vybojoval na BTM dorostenců v Ostravě bronz v singlu. Stránská zlato v deblu. 

- Michal Blinka poprvé reprezentuje tým ČR do 23. let 

 

 

 



11/2018 

- Olda Mikula se ve veteránské kategorii M80 umístil na celkovém 2.místě 

- 3.BTM ČR a dvě medaile. 1.místo získal debl Stránská – Záděrová, 2. místo bral Michal Blinka s Filipem Vybíralem 

- jeden z našich trenérů - vítězem 29. turnaje TTSTAR SERIES 2018 se stal Richard Výborný (CZE), 

- další úspěch pro Moniku Pařízkovou. V Maďarsku vyhrála ITTF olympic hopes tournament 

- Na Slovak cadet Open reprezentovala Monika Pařízková ČR. V konkurenci hráček z Číny obsadila 17.-32. místo 

- Končíme ve čtvrtfinále českého poháru, kde prohráváme s DTJ Hradec Králové 

 

12/2018 

- F tým ve složení Alexandru Robert Rosu, František Pusch, Štěpán Waldhauser, Jéňa Mečl a Martin Huk vyhrál krajský pohár 

- Michal Blinka pomohl několika výhrami reprezentaci ČR k postupu do čtvrtfinále Superligy 

- na žebříčkovém turnaji starších žákyň obsadila Monika Pařízková 4. místo 

 

1/2019 

- Josef Medek reprezentoval ČR na MS v modrých pálkách v Londýně. 

- Anketa sportovec roku okresu Liberec za rok 2018:  Jiří Suchánek - 1. místo v kategorii tělesně handicapovaní sportovci, Monika Pařízková - 6. místo v kategorii mládeže 

- Michal Blinka a Monika Pařízková ovládají krajské přebory mužů a žen v roce 2019 

- Naši zástupci se účastní regionálního kempu Libereckého a Ústeckého kraje Hledáme budoucí olympioniky  

- Pořádáme celostátní bodováky mládeže ČR v Jablonci nad Nisou a Liberci s účastní přes 600 dětí. A vezeme kompletní deblovou sbírku medailí. 1. Pařízková-Pisárová, 

starší žákyně. 2. Blinka-Vybíral, dorostenci. 3. Stránská-Záděrová, dorostenky 

- Egypťan Mohamed Shouman za nás odehrál první extraligový zápas 

 

2/2019 

- Monika Pařízková a Michal Blinka reprezentují Českou republiku na World junior circuit v Hodoníně 

- Michal Blinka poprvé vyhrál republikový bodovák. V Jaroměři zvítězil mezi juniory 



 

3/2019 

- Jiří Suchánek byl zvolen nejlepším tělesně handicapovaným sportovcem roku 2018 v Libereckém kraji. Kategorii dospělých ovládla Ester Ledecká.  

- Michal Blinka sbírá zkušenosti na turnaji v Číně 

- Monika Pařízková se účastní kempu ETTU U-13, který je určen pro nejlepší evropské hráče do 13ti let 

- Samuel Kalužný získal na MSR zlato v deblu s Lubomírem Pištějem, bronz mezi jednotlivci. Na MČR se čtveřice Liberečáků probojovala do hlavní soutěže. 

- Jiří Suchánek v anketě Tělesně handicapovaný sportovec ČR za rok 2018 se díky bronzové medaili z Mistrovství světa umístil na třetím místě 

- Michal Blinka vyhrál celostátní turnaj juniorů v Hluku 

 

4/2019 

- Michal Blinka se účastní turnaje v Chorvatsku a hraje utkání za reprezentaci ČR do 23. let 

- účastníme se turnaje v Linci, kde se hraje na 73 stolech. Monika Pařízková vyhrává kategorii starších žákyň. 

- poprvé v historii máme svého zástupce na Mistrovství světa mužů. Samuel Kalužný reprezentuje Slovensko na MS v Budapešti 

- Viktor Vejvoda stihl za jeden víkend získat 4 tituly přeborníka LK, a to ve dvouhře i čtyřhře mladších a starších žáků 

- Liberecký kolotoč končí. Sezonu ukončila většina z 22 družstev. Z Divize postoupilo družstvo F, z KP 1 družstvo I. B tým žen vyhrál krajskou Divizi. Nikdo nesestupuje. 

- Základní část extraligy končíme po výhře nad KT Praha na 2. místě! 

- Michal Blinka získal na MČR juniorů bronz ve dvouhře, Ann Stránská 3. místo ve čtyřhře (s Lindou Záděrovou, TTC MS Brno) 

 

5/2019 

- 14 hráčů se účastní Velké ceny Prahy, mezi 540 účastníky se nejlépe prosadila Monika Pařízková 2. místem mezi kadetkami 

- Michal Blinka dosáhl na čtvrtfinále juniorů na ITTF Platinium world junior circuit ve Wladislawowu (Polsko) 

- Ve čtvrtfinále play-off extraligy mužů porážíme TJ Ostrava KST 2:0 na zápasy a jsme v semifinále 

- V semifinále extraligy prohráváme s TTC Ostravou 2016 0:2 na zápasy a získáváme historický extraligový bronz! 

 

 



6/2019 

- Jiří Suchánek získal 2x bronz na Polish Open, Wladislawowo 

- Na Modřanské minipálce záskali medailová umístění i naši nejmladší – Filip Wolf, Charlie Harries a Šimon Heller 

- MČR družstev: starší žáci 4. (Rosu, Waldhauser Š., Vogel M.), dorostenky 7. (Stránská, Pařízková), dorostenci 9. (Blinka, Pusch, Rosu) 

- Michal Blinka byl nominován na ME juniorů, které se uskuteční 7.-16.7.2019 v Ostravě 

- Monika Pařízková se účastní turnaje v Litvě. V soutěži družstev získala bronz. 

- 24.-26.6.2019 hostí Liberec Letní olympiádu dětí a mládeže. A radost nám dělají Monika Pařízková se Štěpánem Waldhasuerecm, kteří vyhráli soutěž smíšených čtyřher. 

Alexandru Rosu byl 2. mezi kadety a spolu se Š. Waldhauserem brali rovněž stříbro ze soutěží družstev. 

- ME veteránů v Budapešti (Maďarsko) se mezi 3.400 hráči účastni i naši zástupci: Josef Obešlo, Miroslav Svědík a Pavel Gireth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


