Síň slávy českého stolního tenisu
Slavnostní rozšíření:

sobota 30. května 2015

Představení nově zařazených členů:
Marta LUŽOVÁ-HEJMOVÁ

(narozena: 27. června 1947)

Bývalá československá reprezentantka, dvojnásobná mistryně Evropy
Marta Lužová pochází ze sportovní rodiny. Její rodiče ji v Uherském Brodě velice brzy
přivedli ke stolnímu tenisu. V březnu 1962 šokovala čtrnáctiletá Marta zkušenou garnituru poválečných reprezentantek. Na domácím šampionátu v Bratislavě po více než
hodinovém boji ve finále udolala Hruškovou. Na MS 1963 v Praze se je ještě rozkoukávala, ale na ME do švédského Malmö jela ve velké formě. Ve družstvech společně s
Irenou Bosou vybojovala bronzovou medaili a ve smíšené čtyřhře s Mikem dokonce
stříbro. Skvělé deblové dispozice prodala na dvou evropských šampionátech po sobě,
na ME 1966 získala spolu s V. Mikem zlato v mixu, o dva roky později zlato ve čtyřhře s Jitkou Karlíkovou. V červnu 1968 se Marta Lužová provdala za čs. hokejového reprezentanta Petra Hejmu. V září
1968, měsíc po srpnové okupaci Československa, odjela s manželem do Německa. A tím pro ni v jedenadvaceti letech kapitola „československé reprezentace“ skončila. Škoda, hlavně před MS 1969 v
Mnichově byla na světovém žebříčku sedmá…
Největší úspěchy - výběr
1966 – mistryně Evropy ve smíšené čtyřhře s V. Mikem
1968 – mistryně Evropy ve čtyřhře s J. Karlíkovou
1964 – vicemistryně Evropy ve smíšené čtyřhře s V. Mikem
1966 – vicemistryně Evropy ve čtyřhře s I. Mikocziovou
1966 – bronzová medaile na mistrovství Evropy ve dvouhře
1964 – bronzová medaile na mistrovství Evropy v soutěži družstev
1967 – 4. místo na MS ve Stockholmu v soutěži družstev
1962 – juniorská mistryně Evropy ve čtyřhře s I. Bosou

Eva POKORNÁ-KROUPOVÁ

(narozena: 2. března 1934)

Bývalá československá reprezentantka, medailistka z ME
Eva Pokorná-Kroupová reprezentovala Československo v letech 1950 až 1963. Ještě
pod dívčím jménem Cédlová patřila k nejlepším dorostenkám v republice. Vyznavačka
obranné hry s výpadovým útokem startovala na pěti světových šampionátech (1951,
1953, 1959, 1961 a 1963). Na tom “svém“ posledním MS, v roce 1963 v Praze,
reprezentační kariéru zakončila. Ne mezinárodním poli získala dva cenné kovy. Oba
mají bronzovou hodnotu a jsou ze soutěží družstev na mistrovství Evropy v letech
1958 v Budapešti a 1960 v Záhřebu. Bohatou sbírkou medailí má z “domácí“ scény,
hned čtyřikrát v řadě se stala mistryní Československa ve dvouhře (1958 až 1961). Kromě toho si
vybojovala dalších šest mistrovských titulů v dámské čtyřhře a tři ve smíšené čtyřhře. Eva PokornáKroupová (rozená Cédlová) byla v roce 1982 spolu s Libuší Uhrovou-Grafkovou přijata za členku české
sekce SCI (Swaythling Clubu International).
Největší úspěchy – výběr:
1958 - bronzová medaile z mistrovství Evropy v soutěži družstev
1960 - bronzová medaile z mistrovství Evropy v soutěži družstev
1959 - 4. místo na MS v Dortmundu v soutěži družstev
1961 - 4. místo na MS v Pekingu v soutěži družstev
1953 - čtvrtfinalistka čtyřhry žen na MS v Bukurešti
1959 - čtvrtfinalistka čtyřhry žen na MS v Dortmundu
Třináctinásobná mistryně Československa (4x singl, 6x debl, 3x mix)

Eliška KREJČOVÁ-FÜRSTOVÁ (narozena: 11. září 1927)
Bývalá československá reprezentantka, veteránská mistryně světa
Jedna z nejúspěšnějších českých hráček poválečného období. Rodačka z Kralup nad
Vltavou nasbírala neověřitelných osmadvacet titulů mistryně republiky, z toho
sedmnáct individuálních (ve dvouhře či čtyřhře) a dalších jedenáct v dresu pražské
Sparty. Byla výraznou postavou našeho stolního tenisu po druhé světové válce. Ze
světových šampionátů si přivezla sedm bronzových medailí. Poprvé reprezentovala na
MS 1947 v Paříži a hned skončila s družstvem na bronzové příčce. Také šest jejích
dalších medailí z MS má bronzovou hodnotu. Nejvíce se jí vydařilo MS 1950 v
Budapešti, odkud si odvezla tři bronzy: za družstvo a čtyřhry s Květou Hruškovou a Ivanem
Andreadisem. S reprezentací skončila v roce 1957 na MS ve Stockholmu, tedy těsně před premiérovým
evropských šampionátem. V roce 1985 se Eliška Krejčová-Fürstová zapojila do veteránských soutěží.
Na ME veteránů 1997 v Praze vyhrála dvouhru kategorie nad 70 let a od této doby je pilnou sběratelkou
cenných kovů. Mimo jiné se na MS 2012 ve Stockholmu stala mistryní světa ve dvouhře žen nad 85 let.
Eliška Krejčová-Fürstová je členkou české sekce Swaythling Clubu International (SCI).
Největší úspěchy – výběr:
1947 - bronzová medaile z mistrovství světa v soutěži družstev
1948 - bronzová medaile z mistrovství světa v soutěži družstev
1949 - bronzová medaile z mistrovství světa ve čtyřhře
1950 - bronzová medaile z mistrovství světa ve čtyřhře
1950 - bronzová medaile z mistrovství světa ve smíšené čtyřhře
1950 - bronzová medaile z mistrovství světa v soutěži družstev
1955 - bronzová medaile z mistrovství světa ve smíšené čtyřhře
čtvrtfinalistka dvouhry na mistrovství světa 1949 a 1950
sedmnáctinásobná mistryně Československa ve dvouhře a čtyřhře
jedenáctinásobná mistryně Československa v soutěži družstev

Libuše UHROVÁ-GRAFKOVÁ (narozena: 25. června 1935)
Bývalá československá reprezentantka, předsedkyně české sekce SCI
Libuše Uhrová-Grafková reprezentovala Československo v letech 1952 až 1963.
Hráčka, která se stolním tenisem začala v roce 1947 v klubu Český lev Beroun,
debutovala na mistrovství světa v roce 1954 v Londýně a bylo z toho čtvrté místo
v soutěži družstev a osmifinále čtyřhry spolu s Eliškou Krejčovou-Fürstovou.
Následovalo dalších pět světových šampionátů v letech 1955, 1957, 1959, 1961 a
1963. Z mistrovství Evropy v letech 1958 a 1960 si Libuše Uhrová-Grafková přivezla
dva cenné kovy. Oba byly ze soutěží družstev a měly bronzovou hodnotu. Na „domácí
scéně“ získala sedm mistrovských titulů: čtyři ve čtyřhře žen, dva v soutěži družstev a jeden ve smíšené
čtyřhře. Po skončení aktivní hráčské kariéry prošla všemi možnými funkcemi od oddílových až po
svazové. V letech 1990 až 2000 byla ve VV ČAST a předsedkyní TMK. Kromě toho působila dlouhá léta
jako trenérka mládeže a rozhodčí. V roce 1982 byly společně s Evou Kroupovou-Pokornou jako první
ženy přijaty do české sekce Swaythling Clubu International (SCI), od roku 1992 do dubna 2015 stála
Libuše Uhrová-Grafková v jejím čele.
Největší úspěchy – výběr:
1958 - bronzová medaile z mistrovství Evropy v soutěži družstev
1960 - bronzová medaile z mistrovství Evropy v soutěži družstev
1954 - 4. místo na MS v Londýně v soutěži družstev
1959 - 4. místo na MS v Dortmundu v soutěži družstev
1961 - 4. místo na MS v Pekingu v soutěži družstev
1955 – osmifinále dvouhry, čtyřhry a mixu na MS 1955 v Utrechtu
pětinásobná mistryně Československa (4x debl, 1x mix)
dvojnásobná mistryně Československa v soutěži družstev

Ladislav ŠTÍPEK

(narozen 10. června 1923 – † 13. února 1998)

Slavný český stolní tenista, pětinásobný mistr světa
Ladislav Štípek byl především nepřekonatelným deblistou a kouzelníkem s nejmenším
míčkem. Ačkoliv se na mezinárodní scéně s jedinou výjimkou (bronz na MS 1953) ve
dvouhře neprosadil, v párových disciplínách si to vynahradil takovým způsobem, že se
zařadil do Síně slávy ITTF. Pět Štípkových světových titulů se zrodilo v poválečném
období (1948 až 1957). Na MS 1948 v Londýně vybojoval první zlato ve čtyřhře, kromě
toho byl členem zlatého československého družstva. Prvenství ve Swaythling Cupu si
zopakoval na MS 1951 ve Vídni, další dva deblové tituly přišly v letech 1955 a 1957,
kdy byl jeho spoluhráčem Ivan Andreadis. O rok později na premiérovém mistrovství Evropy v Budapešti
vyhrál s Ludvíkem Vyhnanovským čtyřhru. Ze světových šampionátů si přivezl dalších sedm stříbrných a
šest bronzových kovů. Ladislav Štípek se zapsal do dějin i tím, že na MS 1957 ve Stockholmu získal
společně s Ivanem Andreadisem v deblu 29. zlatou medaili v historii československého stolního tenisu,
další jsme se dosud nedočkali... Po skončení aktivní kariéry se takřka plynule stal reprezentačním
trenérem mužů. Po MS 1963 v Praze u čs. reprezentace skončil, později trénoval v jihoamerickém Peru.
Po návratu do Evropy zakotvil v Barceloně a 15 let trénoval národní družstvo Španělska.
Největší úspěchy – výběr:
trojnásobný mistr světa ve čtyřhře (1948, 1955, 1957)
dvojnásobný mistr světa v soutěži družstev (1948 a 1951)
mistr Evropy 1958 ve čtyřhře s L. Vyhnanovským
čtyřnásobný vicemistr světa v soutěži družstev (1949, 1954-56)
trojnásobný vicemistr světa ve čtyřhře (1949, 1956, 1959)
bronzové medaile z mistrovství světa ve čtyřhře (1950, 1951)
bronzové medaile z mistrovství světa v mixu (1950, 1955)
bronzová medaile z mistrovství světa 1953 ve dvouhře
bronzová medaile z mistrovství světa 1957 v soutěži družstev
vicemistr Evropy 1958 v soutěži družstev

Vlasta VLKOVÁ-DEPETRISOVÁ

(narozena 22. prosince 1920 – † 23. října 2003)

Slavná česká stolní tenistka, čtyřnásobná mistryně světa
Plzeň dala našemu stolnímu tenisu celou řadu vynikajících hráčů a hráček světové
třídy. Jednou z nich byla Vlasta Depetrisová, která byla už ve svých 15 letech členkou
mistrovského družstva Viktorie Plzeň, což byl obrovský úspěch pro mimopražský klub.
Na svém premiérovém MS 1936 v pražské Lucerně sice ještě nebyla členkou zlatého
družstva, ale s Votrubcovou už získala stříbro ve čtyřhře. Na všech následujících pěti
světových šampionátech, na nichž startovala, vždy získala alespoň jednu medaili.
Celkem jich bylo čtrnáct, z toho čtyři zlaté, pět stříbrných a stejný počet bronzových.
První zlatou medaili vyválčila v roce 1937 v rakouském Badenu, kde společně s Votrubcovou vyhrály
čtyřhru a byly zároveň v bronzovém družstvu Československa. O rok později v Londýně Vlasta Depetrisová ještě více zazářila: bylo z toho zlato za družstvo, obhájené zlato v dámské čtyřhře a finále ve dvouhře. Na obranu Rakušanky Pritziové ještě recept nenašla, ale na dalším MS v roce 1939 v Káhiře již vystoupala na světový trůn. Zajímavostí je, že ač byla mistryní světa, ani jednou nevyhrála mistrovství republiky ve dvouhře. Taková byla tehdy u nás konkurence…
Největší úspěchy – výběr:
mistryně světa ve dvouhře 1939
dvojnásobná mistryně světa ve čtyřhře (1937 a 1938)
mistryně světa v soutěži družstev 1938
vicemistryně světa ve dvouhře 1938
vicemistryně světa ve čtyřhře žen 1936 s Votrubcovou
vicemistryně světa ve smíšené čtyřhře (1947 a 1948)
vicemistryně světa v soutěži družstev 1939
bronzová medaile z mistrovství světa ve dvouhře (1948)
bronzová medaile z mistrovství světa ve čtyřhře (1939)
bronzové medaile z MS v soutěži družstev (1937, 1947, 1948)

Věra JAKEŠOVÁ-VOTRUBCOVÁ

(narozena 28. března 1911 – † 24. července 1981)

Vynikající česká stolní tenista, šestinásobná mistryně světa
Neuvěřitelně talentované a pohybově nadané Plzeňačce šel každý sport, kterému se
věnovala. Naštěstí u ní přece jen vyhrál, byť až ve dvaadvaceti letech, stolní tenis.
V herně plzeňské Viktorie se mimo jiné potkala s o devět let mladší Vlastou
Depetrisovou. S ní později vytvořila vynikající dvojici ve čtyřhře. Hráčská kariéra Věry
Votrubcové šla strmě nahoru. Po třech letech usilovného tréninku již hrála své
premiérové mistrovství světa v pražské Lucerně. A hned z toho byla medaile, stříbrná
ve čtyřhře. Její hvězda naplno zazářila hned na příštím MS v rakouských lázních
Baden u Vídně. Zlato vybojovala v deblech s Depetrisovou a Váňou, bronz získala jako členka družstva.
I na dalším MS 1938 získala dva tituly – s Depetrisovou obhájila zlato ve čtyřhře, zlatá byla i v soutěži
družstev, k tomu ještě přidala stříbro v mixu a bronz ve dvouhře. V Londýně zkrátka nebyla úspěšnější
hráčka než Věra Votrubcová. Jestli něco šestinásobnou mistryni světa a členku Síně slávy ITTF mrzelo,
tak to byla absence světového titulu ve dvouhře. Na MS získala celkem 13 medailí (6 - 3 - 4), přičemž tu
poslední (bronzovou) vybojovala v šestatřiceti letech na svém posledním MS 1947 v Paříži.
Největší úspěchy – výběr:
dvojnásobná mistryně světa ve čtyřhře (1937, 1938)
dvojnásobná mistryně světa ve smíšené čtyřhře (1937, 1939)
dvojnásobná mistryně světa v soutěži družstev (1936, 1938)
vicemistryně světa ve smíšené čtyřhře 1938
vicemistryně světa ve čtyřhře 1936
vicemistryně světa v soutěži družstev 1939
bronzová medaile z mistrovství světa ve dvouhře 1938
bronzová medaile z mistrovství světa ve čtyřhře (1939)
bronzové medaile z mistrovství světa v soutěži družstev (1937, 1947)

Václav TEREBA

(narozen 21. srpna 1918 – † 22. května 1990)

Vynikající český stolní tenista, čtyřnásobný mistr světa v soutěži družstev
Další z velikánů českého stolního tenisu. Tento skvělý hráč z pražské Malé Strany
začal se stolním tenisem poměrně pozdě, až v patnácti letech. Jeho bohatou
reprezentační dráhu odstartovalo v roce 1938 mistrovství světa v Londýně, kde byl
členem bronzového československého družstva. O rok později v Káhiře se již spolu
s Váňou a Hamrem radoval z prvního titulu mistrů světa. To se Václavu Terebovi
podařilo v jeho kariéře ještě třikrát a se čtyřmi světovými tituly stanul na prahu Síně
slávy ITTF. Po druhé světové válce Terebova výkonnost gradovala. Ve dvouhře
vybojoval bronz na MS 1951. Díky své technice byl vyhledávaným partnerem pro čtyřhru a z MS má čtyři
bronzy – pokaždé s jiným spoluhráčem (Kolář, Turnovský, Šlár a Vyhnanovský). Václav Tereba na
světových šampionátech vybojoval celkem osmnáct medailí, z toho čtyři zlaté. Bilance 4 - 4 - 10 je jedna
z vůbec nejlepších v naší historii. Naposledy startoval na MS 1957 ve švédském Stockholmu. Terebova
sportovní dlouhověkost byla obdivuhodná. Ještě ve svých čtyřiceti letech hrál v roce 1958 na
premiérovém mistrovství Evropy v Budapešti, kde byl členem stříbrného československého družstva.
Největší úspěchy – výběr:
čtyřnásobný mistr světa v soutěži družstev 1939, 1947, 1950 a 1951
vicemistr světa ve smíšené čtyřhře 1939 (s M. Kettnerovou)
trojnásobný vicemistr světa v soutěži družstev (1954 až 1956)
bronzová medaile z mistrovství světa ve dvouhře 1951
bronzové medaile z MS ve čtyřhře mužů (1938, 1950, 1954, 1956)
bronzové medaile z MS v soutěži družstev (1936, 1938, 1953, 1957)
bronzová medaile z MS ve smíšené čtyřhře 1938 (s M. Kettnerovou)
bronzová medaile z mistrovství Evropy 1958 v soutěži družstev
mezinárodní mistr Československa ve dvouhře 1939 a 1946

