
Extraliga mužů startuje v pátek prvními duely 

V pátek odstartuje prvními třemi duely nový ročník Extraligy mužů 2016/2017. Soutěž byla rozšířena na 
dvanáct účastníků, systém jednotlivých utkání však zůstal zachován. Díky řadě nováčků a značnému 
množství změn v kádrech jednotlivých týmů lze očekávat, že bude od prvních kol velmi zajímavá. 

Velikou pozornost budí zejména dvojice TTC Ostrava 2016 a SK TTC Františkovy Lázně, které čeká 
právě v pátek resp. v sobotu premiéra před vlastním publikem. Ostravský klub se na sever Moravy 
přestěhoval z Havlíčkova Brodu a má ty nejvyšší ambice. Touží nejen po medaili, ale bude hrát rovněž 
prestižní Ligu mistrů. Šéfem klubu je Petr Korbel, klíčovými hráči pak Chiang Hung-Chieh (Taiwan), 
Aleksandar Karakašević (Srbsko) a Tomáš Tregler. Trenér Tomáš Demek bude mít pochopitelně k 
dispozici i zkušeného Petra Korbela a Lukáše Pavlovského. V úvodním duelu s TJ Ostrava KST se však 
bude muset obejít bez srbského reprezentanta, který je na turnaji ITTF World Tour v Bulharsku. „Určitě 
ale nastoupí Chiang Hung-Chieh, takže bychom měli být v utkání favority. Jak ale vždycky říkám, musíme 
nastoupit s pokorou. Hosté totiž mají ve svém středu nejen zkušeného Miroslava Bindače a mladou 
dvojici Patrika Klose s Jiřím Martinkem, ale především klub posílil o Josefa Šimončíka. To je hráč, který je 
schopen v extralize porazit prakticky kohokoliv,“ přemýšlí nahlas kouč nováčka soutěže. 

Podobně ambiciózní je SK TTC Františkovy Lázně, který do svého středu získal kvalitní české hráče 
Tomáše Pavelku, Františka Plačka či Antonína Gavlase. Společně se zkušeným Italem Romualdem 
Mannou tvoří silný a vyrovnaný tým. 

Finalista minulého extraligového ročníku SF SKK El Niňo Praha prodělal oproti loňské sezoně velké 
změny v sestavě. Zůstal sice David Reitšpies, ovšem odešly dvě opory Bai He a Kristián Kobes. Místo 
nich by chtěli družstvo dovést do bojů o medaile Ondřej Bajger, Michal Bardoň a Jakub Kleprlík. Trenér 
Josef Plachý si pochvaloval letní přípravu, do které se v klubu zapojili například olympionik Dmitrij 
Prokopcov a Tomáš Konečný. „Poslední dva roky se nám nepodařilo vytvořit kvalitní tréninkovou skupinu. 
Proto jsem byl rád, když jsem sledoval, kolik dobrých hráčů chodilo na tréninky. Velkým přínosem byla 
účast Tomáše Konečného a Kuby Kleprlíka, kteří svým poctivým přístupem strhávali ostatní k ještě 
většímu tempu a nasazení,“ řekl v průběhu přípravy. 

Divácky atraktivním týmem v nejvyšší soutěži bude bezesporu KT Praha. Sestavu jednoho ze čtyř 
pražských celků zdobí významná jména českého stolního tenisu. Mistr Evropy z roku 1974 Milan Orlowski 
bude ve svých třiašedesáti letech (64. narozeniny oslaví 7. září) nejstarším účastníkem extraligy. Jen o 
něco „méně zkušeností“ mají mistr Evropy v mixu z roku 1986 Jindřich Panský a bronzový z MS 1991 v 
družstvech Petr Javůrek. Společnost jim bude dělat třicetiletý Tomáš Havlík, který se v týmu musí cítit tak 
trochu jako dorostenec. „Chceme zejména přitáhnout diváky na naše utkání doma i venku a být přínosem 
nejvyšší soutěže. Naším hlavním cílem ovšem bude udržet se“, říká reprezentační kouč Jindřich Panský. 

 

Dvanáctka přihlášených účastníků Extraligy mužů 2016/2017: 

DTJ Hradec Králové, SF SK Kotlářka EN Praha, SF SKK El Niňo Praha, SKST Charvát Baník Havířov, TJ 
Ostrava KST, SKST Liberec, TJ Sokol PP Hradec Králové 2, TTC Ostrava 2016, KT Praha, SK TTC 
Františkovy Lázně, TJ Sokol Pražské Předměstí HK B, TTC Elizza Praha. 

 

Kompletní informace o české Extralize družstev mužů ve stolním tenisu najdete na: http://www.ping-
pong.cz/category/extraligam-vysledky/. 

Kompletní výsledky najdete zde: http://stis.ping-
pong.cz/htm/vysledky.php?id=2271&rocnik=2016&oblast=420000 
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