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Jak dlouho oddíl funguje?
Oddíl pfií‰tí sezónu zahajuje sedm˘

rok. Musím je‰tû dodat, Ïe z ‰esti ode-
hran˘ch sezón druÏstvo „A” 4x postou-
pilo. Je to pfiíjemná odmûna za celoroã-
ní práci na sobû sam˘ch a v posledních
letech i na na‰í mládeÏi.

Kdo stál u jeho zrodu? 
Jak jsem avizoval jiÏ v úvodu. Nápad

se zrodil v mé hlavû, ale sám bych to asi
nedokázal. TakÏe mezi zakladatele bych
jmenoval i Michala Zouhara, Michala
Dudka a Romana Malacha. Bylo to pro
nás nûco úplnû nového a nynûj‰ím spo-
luhráãÛm se do toho zpoãátku moc ne-
chtûlo, hlavnû se jim nechtûlo pomáhat
mi s administrativou. TakÏe prvních pár
let jsem to táhnul papírovû hlavnû já.
Nyní jsme si práci rozdûlili a staráme se
spoleãnû o v‰echny druÏstva.

Kolik má v souãasnosti aktivních ãlenÛ?
V souãasnosti máme 16 stál˘ch re-

prezentantÛ a 10 mládeÏníkÛ, coÏ pova-
Ïuji za velk˘ úspûch, kdyÏ si uvûdomí-
me, Ïe jsme zaãínali prakticky od nuly.

Jak ãasto trénujete?
Vzhledem k tomu, Ïe nám Rájecké

gymnázium vychází velice vstfiíc, tak
máme tréninky tfiikrát t˘dnû a jednou
t˘dnû trénujeme s mládeÏí, kterou se
snaÏíme vyváÏet na v‰eliké okresní tur-
naje. Pfieci jen je v nich na‰e budou-
cnost a doufáme, Ïe i budoucnost stol-
ního tenisu v Rájci.

Dosáhli jste nûjakého vût‰ího úspûchu?
Nejrad‰i bych fiekl, Ïe úspûch stfiídá

dal‰í úspûch (smích). Ale zaãalo to prv-
ním postupem, následovalo zaloÏení
oddílu „B”, draftování nov˘ch rájec-
k˘ch hráãÛ, zaloÏení oddílu „C” sloÏe-

ného vesmûs z hráãÛ mlad‰ích 15 let.
Pofiádání, myslíme si, poveden˘ch tur-
najÛ. Jeden z úspûchÛ je urãitû i ten, Ïe
jsme stále dobrá parta. No a konãí to
trojit˘m postupem. Senzace! Máme ob-
rovskou radost.

Na jakou soutûÏ se momentálnû pfii-
pravujete?

Momentálnû se pfiipravujeme na nej-
vy‰‰í okresní soutûÏ za t˘m „A”, OPIII
za t˘m „B” a OSI za t˘m „C”. UvaÏu-
jeme i o zaloÏení t˘mu „D”, kde by zís-
kávali zku‰enosti nejmlad‰í hráãi.
MoÏná uÏ pro pfií‰tí sezonu.

Co pro vás bylo nejtûÏ‰í?
Na kaÏdém postupu je tûÏké to, udrÏet

si první místo nebo alespoÀ nadûji na
postupové místo. Situace je pro nezna-
lé celkem komplikovaná, ale tím vás
nebudu zatûÏovat. Prostû první zápas
tradiãnû prohráváme a pak se ty body
hroznû tûÏko dohání. Jsou tam vyrov-
naní soupefii a na domácí pÛdû umí
hodnû potrápit. Jako v kaÏdém sportu
i zde je potfieba trochu toho ‰tûstíãka
a nûjaké to „prasátko” mÛÏe rozhod-
nout. ·tûstûna byla na na‰í stranû.
Díky za ni.

V ãem vidíte v˘hodu oproti ostatním
t˘mÛm?

Jednoznaãnû ve vyrovnanosti v‰ech
hráãÛ. V‰ichni máme nad 67% úspû‰-
nost, coÏ nás v‰echny fiadí do 10. místa

v Ïebfiíãku. A taky v zázemí. Nemyslím
si, Ïe by nûkdo mûl takové podmínky
jako my. Za coÏ vdûãíme Gymnáziu
v Rájci-Jestfiebí. Hodnû nám to pomáhá.

A taky jako jedni z mála máme 
opravdu velk˘ fanklub. CoÏ v domácích
zápasech urãitû pomÛÏe.

Jak si vedou jiÏ zmiÀovaní Ïáci v Ïá-
kovsk˘ch kategoriích?

Kluci se pravidelnû zúãastÀují okres-
ních bodovacích turnajÛ mládeÏe.
ProtoÏe vût‰ina z nich se stolním teni-
sem zaãala aÏ v této sezonû, museli si
na úspûchy chvíli poãkat. V prvních tur-
najích vût‰inou konãili v základních
skupinách, ale v závûru sezony jiÏ do-
sáhli na umístûní mezi nejlep‰ími. V ka-
tegorii nejmlad‰í Ïáci tak skonãili cel-
kovû Jakub Dovrtûl na 7. místû, Ondfiej
Koumar na 8. místû, velk˘m pfiíslibem
je hra nejmlad‰ího na‰eho hráãe
Vojtûcha Kaly, kter˘ je nesporn˘m ta-
lentem. V kategorii mlad‰í Ïáci byl Jifií
Koumar celkovû druh˘, Dominik ·mer-
da devát˘. Dominik pfiitom v posled-
ních turnajích patfiil k nejlep‰ím hráãÛm
této kategorie. Ze základních skupin jiÏ
také pravidelnû postupovali Radim
Cerhák, Tomá‰ Sekanina a Radek
Dovrtûl. Jejich lep‰ící se hra je pfiísli-
bem do dal‰ích rokÛ. Tû‰í nás také, Ïe
nûktefií z nich projevili zájem o studium
v primû ‰estiletého gymnázia v Rájci-
Jestfiebí, tudíÏ by mohli reprezentovat
i ‰kolu.

Pane Malachu, dûkuji za rozhovor
a pfieji celému va‰emu t˘mu hodnû
sportovních úspûchÛ do dal‰ích klá-
ní, tak, aby vá‰ slogan „Pinec Rájec
to je válec” byl na místû a „válcova-
li” jste to… 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Martina Malacha

Stolní tenis v Rájci-Jestfiebí Ïije!

Na‰e zaãátky. 

Listy regionÛ „vyzpovídaly” pana Martina Malacha, zakladatele
a hlavního vedoucího oddílu stolního tenisu v Rájci-Jestfiebí.


