
 Pohled do historie stolního tenisu    ===>   1970 – 1971  (12.část)   

 
V této 12.části pohledu do historie stolního tenisu na Sokolovsku se podíváme do sezóny 
1970-71. 
 
Nejprve se zaměříme na soutěže družstev. V divizní soutěži mužů zastupovali náš okres 
ETI Kynšperk, Baník Jehličná A a Baník Jehličná B. V oblastním přeboru mužů startovalo 
družstvo Spartaku H.Slavkov. V okresním přeboru mužů Kombinát Vřesová A, ETI Kynšperk 
B, Baník Královské Poříčí, Kombinát Vřesová B a Sklo Union Oloví. V přeboru okresu 
starších žáků Baník Jehličná, Komb.Vřesová A, SU Oloví, Komb.Vřesová B, ETI Kynšperk a 
Spartak Horní Slavkov. Jen pro zajímavost, ve II.lize mužů a žen Slavoj K.Vary. 
 
Ze soutěží jednotlivců začneme nejprve okresními přebory. 
5.12.1970 se okresní přebor dospělých konal ve 2.ZDŠ Chodov za účasti 32 mužů a 
pouze 3 žen. Dvouhra mužů se hrála systémem na 2 porážky, což odporovalo soutěžnímu 
řádu. Navíc závěr dvouhry mužů byl neregulérní. 
Přeborníci: Ludovít Medvecký  (ETI Kynšperk)15 let !!!, Blanka Volfová (ETI Kynšperk), 
Miňovský-Vála (Komb.Vřesová), Volf – Volfová (ETI Kynšperk). 
 
Přebor žactva se konal 13.12. a pořadatelem byl oddíl stolního tenisu Baníku Jehličná.  
O 8 titulů bojovalo 34 chlapců a 7 děvčat ze čtyř oddílů našeho okresu.  
 
dvouhra starších žáků: B.Vála (komb.Vřesová),  
 
dvouhra mladší žáci: J.Starenčák (SU Oloví)  
 
dvouhra starších žákyň: J.Wittnerová (B.Jehličná),  
 
dvouhra mladších žákyň: J.Wittnerová (B.Jehličná),  
 
čtyřhra starších žáků: B.Vála – M.Setvín (komb.Vřesová),  
 
čtyřhra mladších žáků: J.Starenčák – B.Zucker (SU Oloví),  
 
čtyřhra žákyň spol.: J.Wittnerová – N.Zuckerová (Jehličná/Oloví),   
 
smíšená čtyřhra: B.Vála  - J.Wittnerová (Vřesov vá/Jehličná). 
 
Všichni vítězové postoupili do oblastních přeborů v únoru 1971 v Plzni. 
 
Nyní budeme pokračovat oblastními přebory jednotlivců. 
Ve dnech 20.-21.3.1971 se konal oblastní přebor jednotlivců mužů a žen ve Kdyni. Velkého 
úspěchu dosáhl kynšperský Olda Volf, který se stal přeborníkem oblasti ve čtyřhře spolu 
s Miňovským s komb.Vřesová a ve smíšené čtyřhře s Návrátilovou (Lok.M.Lázně). 
Přeborníky ve dvouhrách se stali Sedláček (TJ Plzeň I.) a Návrátilová (Lok.M.Lázně). 
 
Oblastní přebory žactva se konaly v Plzni za účasti 112 chlapců a 40 děvčat! Velmi dobře 
si vedli zástupci našeho okresu. V kategorii mladších žáků zvítězil Jiří Samek z komb. 
Vřesová. Samek rovněž zvítězil i v kategorii starších žáků. Dvojice Samek – Vála 
(komb.Vřesová) byla třetí ve čtyřhře  st.žáků a dvojice B.Zucker ml.- Seleši (Oloví/TJ Plzeň 
I.) stříbrnou medaili. Samek, Vála, M.Setvín, Zucker, Hofman a Wittnerová postoupili na 
přebor ČSR, kde budou reprezentovat Západočeský kraj. 
  



 
V oblastním přeboru družstev starších žáků zvítězilo družstvo Kombinátu Vřesová v sestavě: 
Samek,Vála,Setvín a Kalányos G. 
 
Na přeboru ČSR starších žáků v Pardubicích získal mistrovský titul ve čtyřhře Bohuslav 
Vála (Komb.Vřesová) spolu s Janem Nováčkem (Uherské Hradiště). 
 
 
Nyní něco z turnajů, které se konaly v našem okrese: 
 
27.2.1971 se konal kontrolní turnaj okresního svazu v Kynšperku. Hráči Baníku Jehličná 
na turnaj nepřijeli ! Vítězem turnaje se stal Oldřich Volf (Slavoj Kynšperk) před Miňovským 
(komb.Vřesová a Medveckým , také ze Slavoje Kynšperk. 
 
27.3.1971 uspořádal oddíl st.tenisu Slavoje Kynšperk X.ročník Velké ceny Kynšperka. 
Startoval rekordní počet 55 hráčů z 9 oddílů z okresů Sokolov, Cheb a K.Vary. Ve finále 
zvítězil Vaculík (Slavoj K.Vary) nad domácím Volfem 2:1 a ve finále družstev dvojice  
Vaculík-Zucker (Slavoj K.Vary) nad Volfem a Miňovským (Vřesová) 3:1. 
 
15.-16.5.1971 uspořádal Baník Jehličná z pověření EV ZM na počest dojezdu 10.etapy ZM 
do Sokolova turnaj. Startovalo 22 hráčů a 11 dvoučlenných družstev. Ve dvouhře zvítězil Volf 
před Stachem oba Slavoj Kynšperk a v družstvech dvojice Volf (Slavoj Kynšperk)-Miňovský 
(Vřesová). Útěchu vyhrál Medvecký z Kynšperka před Wittnerem ml.). 
 
V okresním žebříčku za sezónu 1970-71 je pořadí: Volf, Medvecký L. oba Sj.Kynšperk, 
Kammel, Kalinič oba B.Jehlčná, Stach (Sj.Kynšperk), Zährl (B.Jehličná), Vrtil (B.Jehličná), 
Haluška , Vonášek oba Sj.Kynšperk, Grošaft (B.Jehličná).  
 
V krajském žebříčku je umístění předních hráčů sokolovského okresu následující: 
5.Volf (Sj.Kynšperk), 17.Medvecký Ludovít’ (Sj.Kynšperk), 20.Kammel (B.Jehličná),  
21.-25.Kalinič (B.Jehličná), Stach (Sj.Kynšperk), 31.-35.Miňovský (Vřesová),  
Zährl (B.Jehličná), 36.-40. Haluška, Vonášek (oba Sj.Kynšperk), Vrtil (B.Jehličná). 
 
V mladších a starších žácích je v čele žebříčku Jiří Samek z komb.Vřesová. 
 
 
Zhodnocení sezóny 1970-71 oddílem st.tenisu ETI Kynšperk. 
 
Tato sezóna je v historii oddílu její nejúspěšnější. 2.místo A družstva mužů v Západočeské 
divizi, 2 přebornické tituly z oblastního přeboru dospělých zásluhou Oldy Volfa, 3 tituly 
okresních přeborníků dospělých (Medvecký L.,Volfová,Volf-Volfová), 2.místo Volfa v západo-
českém poháru, 2.místo Volfa na VC Kynšperka, úspěch na turnaji v Jehličné, postup  
3 hráčů mezi posledních 16 na oblastním přeboru, 5 místo Volfa v oblastním žebříčku za rok 
1970-71, 1. místo Volfa v okresním žebříčku, 2. místo L.Medveckého ve stejném žebříčku 
atd. Zda bude letní příprava dostačující a A družstvo mužů si vítězstvím v divizi vybojuje 
postup do II.ligy – uvidíme za rok? 
 
 
 
 
V Kynšperku nad Ohří 11.10.2016      Pavel Haluška   
  
 

 


