
BRNĚNSKÝ REKREAČNÍ STOLNÍ TENIS – BREST

Z P R A V O D A J  č. 2

Ročník 2013/2014 – Brno 9. února 2014

XIV. ročník městské soutěže družstev neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu

1.  Po první polovině XIV. ročníku soutěží BREST byla na vedoucích pozicích v 1. lize soutěže
mužů  družstva  Orel  Kr.  Pole  „A“,  ZPA „A“  a  Sokol  Komín  „A“,  v  soutěži  žen  družstva
CONSTRA, a.s. Brno, JAPAS a TReK. Do skupiny o 1.-8. místo v soutěži smíšených družstev
postoupila ze skupin A a B družstva:, Orel Kr. Pole, SOK&OK, VUT „B“, PROJASTR, ABBÍčko,
TESVO, GAKRY, SYCHRteam. 

2. Výbor  BREST  zve všechny své členy  na  turnaj jednotlivců a čtyřher,  který se bude konat
v sobotu 1. března 2014 v herně Moravské Slavie na Vojtové 12. Propozice  obdrželi vedoucí
všech družstev.  Přihlášky je nutno zaslat  do 23. února 2014 předsedovi STK Luďku Vodicovi
(lvodica@seznam.cz)  .  Vyhlášení  výsledků  bude provedeno po skončení  turnaje  na  společném
večírku, v restauraci „U hovězího pupku“ na Vídeňské 55.

V průběhu turnaje se (cca v 11.30-12.00  hod.) uskuteční Valná hromada občanského sdružení
BREST  se zprávami o činnosti  a hospodaření  organizace.   Bude také provedena volba  nového
výboru BREST pro další funkční období dvou let. Návrhy na kandidáty  do výboru zasílejte na
adresu  vera.haf@  email.cz,  nebo  kterémukoliv  členu  výboru.  Připravte si  též  případné  dotazy  a
náměty do diskuse. 

3.  Ve dnech 11. - 13. dubna 2014 organizuje po pěti letech naše sdružení republikové finále  „O
putovní pohár Čech,  Moravy  a Slezska v rekreačním stolním tenisu“.  Jižní  Moravu budou
zastupovat  družstva   MONA Znojmo  a  BREST,  která  se  nominovala  nejlepším  umístěním  v
soutěžích minulého ročníku. Vyzýváme všechny hráče k podpoře finále dle možností reklamními
předměty a dárky, či pomocí s organizací akce.

4. Zveme všechny své členy na  14. ročník turnaje losovaných smíšených družstev -  Memoriál
Dušana Jindřicha  17. května 2014   v herně Moravské Slavie. Propozice obdrží vedoucí všech
družstev.

Ing. Luboš Mišejka    
předseda výboru BREST
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