
Vánoční stolní tenis v Rožnově pod Radhoštěm. 

V pátek, tradičně 30.12. 2022 uspořádal domácí oddíl stolního tenisu TJ 

Rožnov pod Radhoštěm, i díky vstřícnému přístupu vedení školy 

 5.května, v obou jejich tělocvičnách již 33. ročník Vánočního turnaje 

mužů ve stolním tenisu.  

Přijelo bezmála 30 hráčů, kdy větší část tvořili hráči z Valašska, tedy z 

Rožnova, Valašského Meziříčí, Horní Bečvy, Zubří a obou Vsetínských 

oddílů. Dále se turnaje zúčastnili hráči z Nového Jičína, Ostravy, 

Havířova, Mořkova a dokonce i tři hráči ze Slovenska. Všichni startovali 

v hlavních soutěžích, tedy ve dvouhře  a dvojčlenných družstvech. 

Pořadatelé nakonec upravili herní program, kdy rozšířili hlavní soutěž o 

možnost pokračování zápasů i v kole poražených, tak aby si hráči mohli i 

více zahrát!  

V hlavní soutěži byl nejvýše nasazený hráč Pavel Holáň, hrající 

v německém TTC Rugensdorf, na druhém konci pavouku byl nasazený 

tradiční účastník Peter Konrád z Povážské Bystrice. Všichni byli zvědaví 

zda se k nim do případného semifinále probojují nasazení mladíci Tonda 

Baroš, nyní hráč SKST Havířov a Jiří Škrla, nyní hráč KST Opava, oba 

odchovanci rožnovského stolního tenisu.  

Tonda Baroš ztroskotal v osmifinále na Marku Záškodném, z 3.ligového 

SK Svinov, kdy se Tondovi nepodařilo najít recept na trochu specifickou 

hru soupeře, hrajícího s potahy různých vlastností, které uměl dobře 

střídat a využívat.  

Podstatně více se dařilo devatenáctiletému Jirkovi Škrlovi, ten na své 

cestě musel porazit i svého bývalého oddílového kolegu Libora Slováčka 

z KST Vsetín, pak v hezkém semifinále poměrem 3-1 i nasazenou dvojku 

Petera Konráda z Povážské Bystrice. Ve finále na něho čekal, do té doby 

celkem suverénní, Pavel Holáň, který startoval před odchodem do 

Německa v 1.lize za KST Ostrava a určitě byl favoritem utkání.  To se 

také potvrdilo v úvodním setu, který vyhrál 11-8, Jirka Škrla, ale začínal 

přidávat na důrazu a taky se začal možná projevovat i cca 15letý věkový 



rozdíl mezi oběma hráči! Další tři sety již Škrla získal pro sebe a stal se 

zaslouženě vítězem Hlavní soutěže dvouhry mužů.  

Až při prezentaci se dalo dohromady družstvo nejvýše nasazených hráčů 

Holáň-Konrád, a tedy bylo jasné, kdo bude největším favoritem v soutěži 

družstev! 

Ti nejprve porazili dvojici Konečný Jiří – Bazalka Michal z DDM Valašské 

Meziříčí, kdy zejména Jiří Konečný sehrál s favorizovaným Holáňem 

vyrovnanou partii a prohrál nejtěsnějším rozdílem 3-2. Potom další 

dvojici Slováček – Záškodný, aby se ve finále střetli s dvojicí Sagáčik 

Štefan – Škrla Jiří. 

Nejprve ve vyrovnaném souboji porazil Holáň Sagáčika těsně 3-2 a poté 

vrátil slovenský Konrád Škrlovi porážku ze dvouhry a zvítězil 3-1, čímž se 

dvojice Holáň – Konrád stala celkovými vítězi v soutěži družstev. 

Z rožnovských hráčů se nejvíce dařilo Pavlu Černotovi, který skončil na 

13.místě a nadějný junior Matouš Pivovarčík pak byl 17. 

Všem hráčům se v Rožnově líbilo, turnaj byl opět ukázkou,  jak 

moderního stolního tenisu, tak i různých specifických „materiálových“ 

hráčů a velký počet diváků se určitě nenudil! 

Celý turnaj zvládli bez problémů ředitel turnaje Petr Míček a hlavní 

rozhodčí Jaroslav Ryboň z pořádajícího oddílu. 

Pořadatelé využívají této příležitosti k poděkování všem partnerům 

turnaje, včetně MÚ v Rožnově pod Radhoštěm!  

Dále pak všem přátelům malého bílého míčku, přejí po všech stránkách 

úspěšný a hlavně zdravý Nový rok 2023. 

 

Zpracoval: 

Petr Míček - ředitel 


