
"Morasecké ping" – 2006 
Tak pořadatelé v místním nářečí nazvali turnaj, který se v pátek dne 29.prosince uskutečnil 

v Morašicích. Oficiální začátek byl v 16.oo hodin. Po chvilce potřebného rozcvičení, zahřátí a 
registraci se začalo hrát. Do turnaje se nahlásilo 20 dospělých, kteří byli rozděleni do dvou kategorií a 
to do 40 let a nad 40 let. Obě tyto věkové kategorie pak byly rozdělené losem ještě do dvou skupin.  

V kategorii do 40 let měla první skupina 5 účastníků a druhá skupina ještě o jednoho více. 
V kategorii nad 40 let byly utvořeny také dvě skupiny. První měla 5 účastníků a druhá 4 hráče. Ve 
skupinách hrál každý s každým a v této části turnaje bylo obehráno celkem 41 zápasů. Při mnohých 
z nich aplaudovali i diváci, kteří téměř zaplnili sál kulturního domu, kde se celý turnaj odehrál. Mezi 
diváky byl i Michal RUBÁČEK, jeden z našich nejlepších současných plavců.  

O účast ve skupinách se losovalo a právě náhoda rozhodla, že do první skupiny svedl los 
velice silné a vyrovnané soupeře. V této skupině byl také k vidění i „bratrovražedný“ souboj dvou 
přespolních. Turnaj svou účastí obohatili sourozenci a dvojčata Jiří a Pavel MACKŮ. Ve vyrovnaném 
zápase se nakonec štěstí přiklonilo k posledně jmenovanému a ten vyhrál 2:1 na sety. Nebyli to však 
jediní přespolní účastníci morašického turnaje, kteří soutěžili o hodnotné výhry vložené do soutěže. 
Také Znojemští měli své zastoupení. V kategorii nad 40 let nastoupil Vojtěch VANČURA jednatel 
místní firmy DOWERA a Josef ESTERKA ředitel firmy .A.S.A. Mimo účast v turnaji Josef 
ESTERKA, jako zástupce této firmy, turnaj sponzoroval hlavní výhrou v podobě nerezové „plácačky“ 
na slivovici, která připadla vítězi kategorie nad 40 let. Součásti „plácačky“ byl malý trychtýřek a 
šroubovací uzávěr mající i funkci skleničky. Na šachovnicově rytém nerezovém obalu vynikalo logo 
sponzora .A.S.A. Další hodnotné výhry zakoupila obec. Jednalo se o čtyři poháry pro vítěze kategorií. 
Ostatní výhry věnoval nový provozovatel místní hospody, Josef KLÍMA ze Zaječí. Výhra za první 
místo pro kategorii do i nad 40 let byla stejná a to Bohemia Sekt o obsahu 0,7 l, cena pro druhého byla 
také stejná pro obě kategorie a to 0,7 l Princesu. Za třetí místo v kategorii do 40 let, byla pálka na 
stolní tenis a v kategorii nad 40 let si třetí v pořadí odnesl dárkové balení piva Regent s šesti lahvemi o 
obsahu 0,33 litru. Zmíněné výhry byly rozděleny až po odehrání zápasů systémem náhlá smrt. 
Vítězové základních skupin jednotlivých kategorií se utkali o celkové první a druhé místo. Druzí 
v pořadí v příslušné skupině, se pak utkali o třetí místo v celkovém pořadí. Všichni účastníci ještě 
obdrželi diplom. 

Celkové pořadí turnaje MORAŠICKÉ PING 2006 – dospělí 

Kategorie do 40 let 

1. v pořadí – Vladimír HEJLEK 

2. v pořadí – Karel VANČURA 

3. v pořadí – Jiří MACKŮ 

Kategorie nad 40 let 

1. v pořadí – Vojtěch KŘEPELA 

2. v pořadí – Jan HEJLEK 

3. v pořadí – Stanislav KUDLÁČEK 



Vyvrcholením turnaje byl zápas o první a druhé místo v kategorii nad 40 let. V něm proti sobě 
nastoupil Vojtěch KŘEPELA, který čtyřicítku dovršil před několika málo dny a nejstarší účastník 
turnaje 58- letý Jan HEJLEK- morašický místostarosta. Mimo účast v turnaji také předával ceny a 
moderoval. I přes značný věkový rozdíl byl zápas velmi vyrovnaný. Ten kdo zůstal, až do konce 
pětihodinového turnaje jistě nelitoval, protože některé výměny míčků a smeče stály opravdu zato. 

Trošku stranou dění bylo tenisové klání dětí. Ping -pongový stůl byl postaven na vyvýšeném 
jevišti a diváci tak neměli přehled. Do dětského turnaje se přihlásilo 9 školáků. Hrálo se systémem 
každý s každým. Nejmladší účastník dětského turnaje měl 10 let a nejstaršímu bylo o čtyři více. I přes 
tuto věkovou nevýhodu však šlo o to, aby si děti co nejvíce zahrály. Odehráli spolu celkem 36 utkání. 
Po odehrání všech zápasů se hráči rozdělili na dvě skupiny. Hráči do 12 let a druhou skupinu tvořili 
hráči od 12 do 14 let. V takto vzniklých kategoriích se hráčům započítali jen ty zápasy, které odehráli 
se soupeři příslušné věkové kategorie. Vítěz a další dva v kategorii do 12 let byly známi hned po 
sečtení výsledků. V kategorii od 12 do 14 let měli první dva stejný počet bodů a o vítězi tak musel 
rozhodnout dodatečný zápas velmi dobré úrovně. 

 

Celkové pořadí turnaje MORAŠICKÉ PING 2006 - děti 

Kategorie do 12 let 

1. v pořadí – Tomáš KLÍMA 

2. v pořadí – Radim KŘEPELA 

3. v pořadí – Tomáš KRATOCHVÍL 

 

Kategorie od 12 do 14 let 

1. v pořadí – Jindřich PROCHÁZKA 

2. v pořadí – Petr KUDLÁČEK 

3. v pořadí – Michal PROCHÁZKA 

Před zaplněným a aplaudujícím sálem pak dětem i dospělým předal ceny místostarosta Jan 
HEJLEK. Na závěr pak konstatoval, že turnaj byl povedený. Podstatné bylo, že všichni účastníci 
turnaje i diváci spolu strávili hezké odpoledne a večer. 


