Sezóna 2016 – 2017
Ligové týmy: A-tým mužů čekala v první lize podle předpokladů náročná
sezóna stejně jako všechny ostatní ligové týmy. Kluci se toho ovšem zhostili na
výbornou a obsadili slušnou osmou příčku. Nejvíc se o ni zasloužili Petr Handl,
Petr Žoldoš, Marek Šmerda, Ivo Sigmund a Radek Skála.
*** Po postupu do 1. ligy se mělo „áčko“ žen hlavně udržet. Sestava Lenka
Bednářová, Linda Záděrová, po dvou letech opět hrající Verča Prnová a
Terka Hrdličková však zabojovala a skončila na krásném čtvrtém místě.

Úspěšnou sezónu zaznamenal Petr Žoldoš

A-tým žen: zleva Lenka, Linda, Verča a Míša Havlíčková

*** „Béčko“ mužů na rozdíl od „áčka“ naplnilo předsezónní vyhlídky o náročné
sezóně. V podstatě až do posledních kol jsme hráli o záchranu také proto,
že se hned na začátku sezóny zranil Marek Vybíral a pauzu od pinecu si
dopřál Martin Lučko. Nakonec vše ale dobře dopadlo a 2. ligu jsme udrželi.
Především se o to zasloužili Radek Skála, Petr Šenkapoul, Filip Štofka a
Zbyněk Flíbor.
*** C-tým mužů se ve velice vyrovnané tabulce po celou dobu soutěže
pohyboval na hraně udržení. Drama se v posledním dvoukole rozuzlilo
v náš prospěch a i „céčko“ si zachovalo příslušnost v ligové soutěži pro
příští sezónu. Družstvo tvořili Ivan Juroška, Róbert Komorovský, Miloslav
Vaculík, Pavel Kozubík a Honza Toufar.

Béčko – zleva Kuba Pavelka, Šenky, Zbyňa, Radek

Céčko – zleva Filip Šefr, Martin Bíza, Honza, Miloš a Ivan

Všehochuť: „Déčku“ se v divizi od začátku nedařilo a sestava Libor Svoboda,
Roman Ličbinský, Martin Novák, Petr Tureček, Filip Šefr, Jakub Pavelka a
Roman Střítežský směřovala k jednoznačnému sestupu. Konečné jedenácté
místo odpovídalo výkonům. V příští sezóně nás tak čeká rozšířená KSI.
*** Naopak další družstvům se dařilo. Postoupilo „éčko“ z městského přeboru
do KSII, „efko“ z MSIII do MSII a také znovu založený B-tým žen ve své
první sezóně prolétl divizí i kvalifikací a zahraje si 2. ligu.
*** Druhý ročník Memoriálu Honzy Chládka a Jirky Dufka ovládla dvojice
Libor Sedláček – Petr Babák. Druhé místo obsadili Gabča Dědková
s Pavlem Hortem. Zúčastnilo se 15 dvojic.
*** Na sobotu 7. 1. 2017 připadla oslava 50-ti let klubu. Sice pozdě ale přece.
Celý den sestával z turnaje jednotlivců, vyhlášení největší osobnosti a
nejlepšího hráče klubu a ze společenského večera. Turnaje se zúčastnilo 29
bývalých i současných hráčů a hráček Morendy, vyhrál Petr Handl, když ve
finále zdolal 3:0 Zbyňu Flíbora. Nejlepšími hráči historie se stali se
shodným ziskem 20 hlasů Jan Chládek a Marek Šmerda. Největší osobností
klubu byl vyhlášen pan Ladislav Hrubý, který získal vůbec nejvíc hlasů –
24. Na společenský večer si našlo cestu do Pivní burzy přes padesát
pinecářů spojených s Morendou, a tak byla oslava výročí důstojně
zakončena.

*** XV. ročník středečních turnajů opanoval pošesté za sebou Petr Handl a i
v této sérii prokazuje, že je momentálně nejlepším hráčem jihomoravského
kraje.

Petr Handl

*** Na MČR dorostu vybojoval Radek Skála skvělé 3. místo a se svým
spoluhráčem Fandou Onderkou jako starší žáci dokonce vyhráli čtyřhru!
Linda Záděrová se v kategorii dorostenek dostala mezi 16 nejlepších.

Radek

*** Na MČR staršího žactva obsadil Radek znovu třetí místo, s Fandou ve
čtyřhře byli druzí a sbírku zkompletovali s Lindou zlatem ze smíšené
čtyřhry! Linda byla jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře s Aničkou Stránskou,
kousíček od dalších titulů, bohužel se jí další finále tak nepovedla, a tak do
své sbírky přidala dvě stříbra. Druhou naší účastnicí byla Lída Halasová, ale
pro tu byla již účast velkým úspěchem.
*** Na MČR mladších žákyň se nakonec kvalifikovala Nikol Stejskalová.
Z pozice náhradnice obsadila ve dvouhře 21. – 24. místo, v mixu
s Mikulášem Chaloupkou se probojovali mezi 16 nejlepších párů.
*** Na začátku sezóny si Radek Skála s Lindou Záděrovou vybojovali místa
v kadetské reprezentaci a díky dobrým výsledkům byli nominováni na
Mistrovství Evropy Juniorů do Portugalska. V jednotlivcích se Radek
probojoval mezi 32 nejlepších Evropanů, Linda skončila o kolo dřív.

Linda

*** Jako posily do A-týmů na sezónu 2017/2018 přicházejí Tomáš Smýkal
(Zlín) a Petra Mergenthalová (zahraničí), dále Andrej Barč (Slovensko) a
vrací se Roman Chrást z Řeznovic. Naopak Lukáš Novák zůstává
v Silůvkách, Karel Fischer a Martin Lučko přestupují do Rebešovic.
Také se stalo: Po dvanácti letech se do Brna vrátila Letní Olympiáda Dětí a
Mládeže. Opět jsme pořádali soutěže ve stolním tenisu, jejichž ředitelkou
tentokrát byla Renata Pavlicová. Třídenní turnaj se uskutečnil ve sportovní hale
na Kampusu MU a vydařil se stejně jako celá olympiáda.
*** Dlouholetý funkcionář a významná osobnost nejen Morendy pan Jindřich
Kačer oslavil v únoru 75. narozeniny. Blahopřejeme!

*** V sobotu 10. září 2016 jsme prezentovali stolní tenis na 1. ročníku akce pro
děti a rodiče Den náborů, pořádané brněnskou místní organizací ČUS. Akce
se obecně velmi povedla a ping-pongový robot byl určitě jednou
z nejlepších atrakcí pro děti. Po sedmi hodinách jeho v podstatě
nepřetržitého provozu, jsme ho museli sklidit, abychom celou akci přežili ve
zdraví…
*** Po velmi kladných ohlasech a velkém zájmu o víkendová soustředění pro
dospělé pod vedením Petra Handla a Filipa Štofky jsme taktéž pod jejich
vedení začali organizovat dopolední tréninky pro dospělé v týdnu. I toto se,
zdá se, chytlo a hodláme v obou projektech pokračovat.

