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Tovačov - Tamní sportovní hala byla dějištěm prestižního turnaje 

stolních tenistů. Na Memoriál Ing. Bořivoje Otáhala dorazila 

většina očekávaných hráčů. Na osmém ročníku turnaje, jenž je 

vzpomínkou na dlouholetého a nejúspěšnějšího jednotlivce 

v historii tovačovského oddílu, startovalo devětatřicet účastníků 

včetně obhájce Bedřicha Šuby z Hranic. 

Úvodní proslov, který zahrnoval i systém turnaje, obstaral předseda 

místního oddílu Ing. Pavel Polčák. Následně si vzal slovo pozvaný 

starosta města Tovačova Mgr. Leon Bouchal, který popřál všem 

účastníkům krásný sportovní zážitek a mnoho úspěchů. 

Ve výčtu nasazených sice chyběli hráči jako Jiří Bařina, Filip Král, 

Svatopluk Maděrka, Igor Coufal, Jaroslav Pazdera st. či loni třetí 

Lubomír Trabura, ale úroveň kvality turnaje se i díky několika 

novým účastníkům nesnížila. 

Startující byli rozčleněni dle výkonnostních kritérií do osmi 

skupin. Do vyřazovací fáze hlavní soutěže postoupili vždy dva 

nejlepší. Poražení osmifinalisté se následně přesunuli do soutěže 

útěchy, ve které ještě mohli zabojovat o pátou příčku. Tu si 

nakonec vysloužil turnajový debutant Zdeněk Daněk ml. z TTC 

Komořany, který porazil Josefa Plška z SK Přerov. 

Na vyrovnané výsledky ve skupinách doplatil nejeden očekávaný 

osmifinalista. Hlavní play off tak minulo např. loňského finalistu 

Pavla Koutného ze Sokolu Buk či minulého vítěze turnaje útěchy 

Pavla Goreckého z Lipníku. 

Trnitým pavoukem nejlépe kráčel obhájce prvenství Bedřich Šuba. 

Divizní hráč Hranic postupně vyřadil domácího Milana Horáka, 

Otmara Mergenthala a Milana Šoce. Ve finále se utkal s dalším 

hráčem Přerova Vítem Dvořákem. Statut favorita patřil Šubovi, ale 

jeho soupeř rozhodně nebyl bez šance, neboť už věděl, jaké to je 

získat jeho skalp. 

Bitva o prvenství byla vyrovnaná a plná pohledných ofenzivních 

výměn. Konfrontace dvou divizních hráčů dospěla až do pátého 

rozhodujícího setu. Šuba si udržoval náskok a dostal se do vedení 

10:6, při čemž ho dělil od toužebné obhajoby jediný míček! K jeho 

smůle se ukázalo, jak je stolní tenis krásný a krutý zároveň. Dvořák 

evidentně čekal na chybu soupeře a to se mu vyplatilo. Šubovi se 

sen o obhajobě rozplynul během prodloužení. Na pomyslný trůn 

pro vítěze se tak nově posadil Vít Dvořák, který tak převzal 

putovní pohár pro vítěze osmého ročníku turnaje. 



Trojici nejúspěšnějších doplnil Jakub Chalupa ze Sokola Neředín. 

Pod stupni vítězů stanul čtvrtý Milan Šoc z Přerova.  

Kompletní výsledky memoriálu jsou k dispozici na oficiální www 

prezentaci tovačovského klubu.  

Oddíl stolního tenisu tímto děkuje rodině Bořivoje Otáhala za 

krásný putovní pohár a trofeje pro druhé až čtvrté místo, starostovi 

města Mgr. Leonovi Bouchalovi za účast a ceny pro hráče a 

slíbenou podporu města při pořádání dalších turnajů ve stolním 

tenisu, sponzorům turnaje a všem účastníkům za mimořádný 

sportovní zážitek. 

Příloha: Stupně vítězů. Zleva Bedřich Šuba, Vít Dvořák, Jakub 

Chalupa – foto: Jaroslav Pazdera 
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