
P O Z V Á N K A 
Sportovní klub 

M O R A V I A B R N O 

Mikulovská 9 

628 00 BRNO 

 
 

ve spolupráci s MŠMT, ČSTPS a ASTV 

 

pořádá pod záštitou primátorky statutárního města Brna 

 
JUDr. Markéty Vaňkové 

Závěrečné kolo Českého poháru stolního tenisu vozíčkářů 

Již 18. ročník turnaje stolního tenisu vozíčkářů 

„O pohár primátora města Brna“ 

16. 11. 2019 

Partnerem projektu je Nadace ČEZ a MŠMT 

Akce je pořádána za finančního přispění statutárního města Brna 

 

Sponzoři turnaje: Brněnské Teplárny, Mölnlycke Health Care, 

HA-SOFT, Brněnské Vodárny a kanalizace, 

VZP, Brněnské komunikace, Globus, Vonekl, 

Heineken, United Bakeries, Vinařství Kosík, 

Vinařství Mutěnice, Vinařství Valihrach, 

Vinařství ZD Němčičky, Znovín Znojmo, 

Vinařství Žurek. 



 

Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovci, 

 

když člověk vážně onemocní nebo prodělá těžký úraz, často má pocit, 

že se mu rozpadá celý svět. Najít po takové události nový smysl života 

nebývá vždy lehké. Právě proto jsou pro mě akce jako tento turnaj tak 

inspirativní. Hráči, kteří se u barevných stolů se síťkou pokusí 

zabojovat o medaile, i přes nepřízeň osudu dokázali, že je v jejich touze 

po sportu a měření sil hned tak něco nezastaví. 

 

Tento turnaj není zdaleka jen sportovní akcí, i když zde uvidíte 

vynikající tenisty, kteří předvedou špičkové výkony. Mnohem 

důležitějšími hodnotami než kvalita forhendu či preciznost podání jsou 

zde pochopení, úcta, tolerance, sounáležitost a přátelství. V tak 

příjemné atmosféře se budou sportovci i diváci jistě cítit jako doma bez 

ohledu na to, kdo se stane absolutním vítězem.  

 

A pokud si budete chtít od stolního tenisu odpočinout, neváhejte a navštivte uličky našeho krásného 

města. V Brně si můžete prohlédnout divy funkcionalistické architektury, navštívit místní muzea 

či galerie nebo jen relaxovat v některé z našich stále se zlepšujících kaváren a restaurací. 

 

Dámy a pánové, přeji vám příjemné zážitky. 

 

 

Markéta Vaňková 

primátorka statutárního města Brna  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška 

Na turnaj ve stolním tenise vozíčkářů dne 16.11 2019 

„O pohár primátora statutárního města Brna“ 
 

Příjmení a jméno:   Číslo OP:    
 

Bydliště:   Telefon:    
 

Rodné číslo:   E-mail:    
 

SPZ auta řidiče:  Klubová příslušnost:    
 

Zdravotní pojišťovna:  Skupina postižení:    
 

Startuji ve výkonnostní skupině: A B C 

 
Doprovod: ANO NE  

Strava pro doprovod: ANO NE (oběd 85,-Kč) Podpis:    



P r o p o z i  c e t u r n a j e 
 

Datum konání: 16. 11. 2019 

 

Místo konání: Tělocvična MU Fakulty sportovních studií, Kamenice 5, Brno – Bohunice 

http://www.fsps.muni.cz 
 

Startovné: 200,- Kč platí se při presentaci 

 

Uzávěrka přihlášek: do  6.  11.  2019.  Je  možno  přihlásit  se  i  dodatečně,  a  to  minimálně  30  minut  před 

ukončením presentace, avšak tito účastníci nebudou mít zajištěn oběd a nebude jim 

proplacen příspěvek na cestovné. 

 

Přihlášky zasílejte: Vojtěch Vašíček, ulice Kosmonautů 19, 625 00 Brno, tel. 739 644 912, 

E-mail vasicek56@gmail.com 
 

Ubytování: Je možno v počtu 19 mís zajistit na ÚSP Kociánka Pavilon B za 180,-Kč osoba/den 

(bez snídaně), s možností i noci ze soboty na neděli. Je nutné si rezervovat předem 

našim prostřednictvím. Příjezd je nutný od 18:00 do 20:00 hod. Úhrada při presentaci. 

 

Dva bezbariérové, pokoje jsou předběžně rezervován v Hotelu Voroněž u výstaviště 

http://www.orea.cz/cs/hotely/seznam-vsech-hotelu/orea-hotel-voronez-i.html kde je 

dohodnuta zvýhodněná cena 1465,-Kč jednolůžkový, respektive 1600,-Kč dvojlůžkový 

pokoj, včetně snídaně formou švédského stolu. Jeden bezbariérový pokoj je rezervován 

v Holiday Inn vozíčkář a doprovod za 1600,-Kč. Rovněž je nutno nahlásit předem 

pořadateli, který rezervaci potvrdí. 

 

I letošní ročník se uskuteční na Fakultě sportovních studií MU Brno – Kamenice 5. 

https://mapy.cz/dopravni?vlastni- 

body&x=16.5691855&y=49.1790301&z=18&ut=Vjezd%20na%20parkovi%C5%A1t%C4%9B&uc=9m 

GVxxT7f4&ud=49%C2%B010%2745.234%22N%2C%2016%C2%B034%2710.902%22E 

 

Navigace do tělocvičny je jednoduchá. Z dálničního přivaděče odbočíte dle místní navigace na FN Brno, 

Kampus MU Brno. Na kruhovém objezdu rovně pod podjezd nákupního centra Campus Square, po cca 

200m dojedete na hlavní silnici a odbočíte do leva. Po 100 m na kruhovém objezdu rovně, navigace na 

Rezidenční areál a Fakultu sportovních studií. Fakultu budete mít po pravé ruce (hliníková budova ve 

tvaru rohlíku). Objedete ji, odbočíte doprava na Studentskou ulici. Po 70 m je po pravé straně vjezd na 

parkoviště FSS se závorou, která bude zvednuta. Zaparkujete přímo pod budovou tělocvičny. 

Presentace sobota 16. 11.: 7,30 – 8,00 hod. 

Rozlosování skupin: 8,15 – 8,30 hod. 

Zahájení: 8,30 – 8.40 hod. 

Zakončení: cca v 16,30 hod 
Ostatní ustanovení: Bude se hrát skupinovým systémem, dle žebříčku roku 2018. Míčky ***Tibhar 

40+SL. Kdo z přihlášených se nedostaví bez řádné omluvy alespoň 24hod před 

turnajem, uhradí pokutu ve výši 200,- Kč. Cestovné bude účastníkům hrazeno 

částečně ve výši 2Kč/km. 

Všichni účastníci obdrží lahev vína a drobné ceny 

http://www.fsps.muni.cz/
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Tělocvična 

MU Fakulta sportovních studií 
Kamenice 5, Brno – Bohunice 

GPS: 49.179248 N, 16.569681E 

Ubytování - Centrum Kociánka 2 

Brno – Královo pole 

GPS: 49.225651 N, 16.602638 E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojice nejlepších skupiny A v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojice nejlepších skupiny B v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojice nejlepších skupiny C v roce 2018 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


