Sezóna 1990 – 1991
Nejen pro pamětníky: Připomeňme si po čase, v jakém složení pracoval v této
sezóně výbor oddílu: předseda Jiří Tesař, čestný předseda a kronikář Ladislav
Hrubý, dále Věra Laicmanová, Bruno Sedláček, Ladislav Prudil, PhDr.
Miloslav Šiške, Ing. Rudolf Trávníček, Stanislav Mikula.
A-týmy: Ženy A (Možnarová, Smočková, Sedláčková, Francánová) pod
vedením trenéra Ing. Francána skončily v první lize na 8. místě.
***Muži A v I. NL (Bartoš, Martinů, M. Bednář, Chajda) pod vedením trenéra
p. Kačera byli rovněž osmí.
Všehochuť: Koncem srpna odcestovala naše omladina (Vališ, Smejkal,
Chládek, Poledňa, Sedláčková, Laicmanová) do Rennes (Francie). Výhra 18:4
byla přesvědčivá! Trenéry mládeže byli Vojtěch Francán a František Kachlík.
***Začátkem září oddíl zorganizoval Velkou cenu Brna mládeže, z vlastních
řad se prosadili jen třetí Sigmund mezi staršími žáky a druhá M. Kociánová
v kategorii mladších žákyň. Mimochodem: vklady tehdy činily 5Kč za
dvouhru a 10Kč za čtyřhru.
***25. 9. 1990 se potkal s Abrahámem dlouholetý hráč a činovník oddílu
Stanislav Mikula.
***Dne 20. 10. 1990 spojily své životní cesty naše hráčka Renata Karkowská a
pan Radoval Lano, 27. 4. 1991 Magdalena Možnarová a Radek Haman, 15.
6. 1991 pak Alena Hlavatá a Filip Holčapek.
***Živá hudba přispěla začátkem května 1991 k vydařeným oslavám
pětaosmdesátin Ládi Hrubého.
***Do svazku manželského vstoupili 4. 5. 1991 rovněž přední hráči našeho
oddílu Petr Babák a Radka Sedláčková. Zejména vzkaz ženicha na
svatebním oznámení je dodnes dojemný: Kytici bílých květů Ti do ruky,
drahá, dám, nechť ony za mě vysloví, jak rád já Tebe mám.
***Koncem června se naši mladí hráči Laicmanová, Novotná, Smejkal a
Sigmund zúčastnili pod vedením trenéra Ing. Francána projektu TERST
volá Evropu.
Také se stalo: Pětasedmdesáti let se dožil skromný brněnský sportovec a
příznivec našeho oddílu, který ve světě celuloidového míčku zazářil doslova
jako kometa: vždy šaramantní Jindřich Lauterbach se stal ve svých šestnácti
letech mistrem světa! Po boku Koláře a Váni porazila v roce 1931 v Praze naše
reprezentace fenomenální Maďary Barnu, Szabadose, Keléna a Bellaka.

Sezóna 1991 – 1992
Nejen pro pamětníky: V rámci družebního styku evropských měst se naši
mladí hráči Smejkal, Poledňa, Chládek, Holoubek a Sigmund zúčastnili klání
ve Stuttgartu: domácí celek porazili 8:2, s Lodží podlehli 2:8.
A-týmy: Ženy A (Lanová, Francánová, Hamanová) skončily v první lize na
8. místě a opět se zachránily.
***Muži A (Prudil, Kotek, Vališ, Smejkal, Poledňa) v I. NL obsadili
sestupovou jedenáctou příčku. Obraz bídy a utrpení dokreslují dva
kontumační výsledky a desetibodová propast od 10. místa, znamenajícího
záchranu.
Všehochuť: V přátelském utkání porazili naši mladí Chládek, Poledňa a
Smejkal koncem srpna v Brně celek Rennes 8:1.
***Radost udělala odchovankyně oddílu Veronika Holoubková: vyhrála
kontrolní turnaje reprezentačních kadetek v Bratislavě.
***21. 2. 1992 oslavil padesátiny Jindřich Kačer.
Také se stalo: Pusu od ucha k uchu má hráčka A-týmu Marcela Francánová na
dobovém záběru fotoreportéra Šandy. Také popisek pod tímto záběrem stojí za
zmínku: Francánová, stolní tenistka Moravské Slavie, je zřejmě veselá kopa a
smích z tváře jí nesmazaly ani dvě prohry s družstvy Nuslí.

Sezóna 1992 – 1993
Nejen pro pamětníky: Došlo nejen ke vzniku České republiky (1. 1. 1993), ale
i k zásadním změnám ve vedení oddílu: výbor pracoval ve složení JUDr.
Oktavián Kocián (předseda), Jindřich Kačer, Ing. Vojtěch Francán, Petr
Sigmund, Věra Laicmanová, Ing. Alena Blatná, Ing. Jan Chládek.
Nový název: SKMS (Sportovní klub Moravská Slavia).
A-týmy: Ženy A (Smočková, Lanová, Hamanová, Francánová, Babáková)
skončily v první lize na 9. místě a v soutěži setrvaly.
***Muži A (Šmerda, Martinů, Babák, Chajda) zvítězili ve II. NL a postoupili
do I. NL.
Všehochuť: 25. 9. 1992 zemřel ve věku 68 let PhMr. Zdeněk Pospíšil,
činovník a funkcionář mimořádných lidských kvalit.

***23. 10. 1992 se narodila Magdě Hamanové dcera Monika.
***16. 4. 1993 se pozdravil s Abrahámem ing. Vojtěch Francán.
***Naše hráčky Smočková, Francánová, Galanská, Laicmanová, Kociánová se
pod vedením trenéra Ing. Francána v květnu 1993 zúčastnily turnaje ve
Stuttgartu. Po úspěchu ve skupině porazily ve finále Lodž 8:2 a MTV
Stuttgart 6:4 celkově tedy zvítězily! Zážitkem byla i návštěva muzea firmy
Mercedes Benz.
***Krůček od výsledku snů stanula při své prvoligové premiéře 16-letá Gábina
Novotná: v boji s vlašimskou reprezentantkou Šopovou vedla v koncovce
rozhodující sady 18:12! Pak však soupeřka vytáhla ze svého rejstříku
prudké podání, které zaskočená levoruká debutantka obtížně zpracovávala a
brzy bylo po naději na senzaci
Také se stalo: Valná hromada TJ Moravská Slavia rozhodla, že jednotlivé
oddíly mohou jít za svým štěstím i jednotlivě. Využil toho i náš oddíl, který tak
bude od příští sezóny nést název ESOX, podle hlavního sponzora. Po vzniku
ČR došlo k reorganizaci soutěží, ESOX měl v první lize žen dva celky! Do
Brna lepší podmínky přilákaly O. Vachovcovou a sestry K. a A. Cimflovy.

Sezóna 1993 – 1994
Nejen pro pamětníky: Jak vypadaly soutěže po reorganizaci? Nejlepší tři
celky ČR se zapojily do nově vzniklé mezinárodní superligy (společně s celky
Slovenska, Maďarska a Rakouska). Do domácí soutěže posléze zasáhla jen
nejlepší dvě z nich v klání s dvěma nejlepšími celky nejvyšší domácí
dlouhodobé soutěže. V té měly ženy ESOXu v této sezóně dvě družstva!
A-týmy: Ženy A (Smočková, K. Cimflová, Lanová - v průběhu sezóny se
zapojila Litevka Garkauskaiteová, bronzová medailistku ze čtyřhry na ME v
Birminghamu!) skončily v nejvyšší soutěži druhé. Poté v play-off podlehly
nejprve Vítkovicím A, po výhrách s Vítkovicemi B dvakrát 4:3 skončily
nakonec třetí!
***Béčko žen v sestavě A. Cimflová, Laicmanová, Francánová obsadilo v téže
soutěži osmou příčku.
***Muži A (Babák, Šmerda, Hort, Martinů) skončili v I. NL druzí, těsně před
branami nejvyšší soutěže.
Všehochuť: Takto se jmenovaly tehdejší naděje oddílu, které získávaly
úspěchy v mládežnických kategoriích: Plotěný, Linhárek, Juroška, Čikl,
Knotek, Šenkapoul, Žilková, Trávníčková.

***Novinář pod šifrou (zv) v brněnské Rovnosti přirovnal vizáž posily Ruty
Garkauskaiteové při její premiéře v barvách Esoxu k filmové Nastěnce z
nesmrtelného Mrazíka.
***23. 4. 1994 spojily své životní kroky náš hráč Mgr. Petr Martinů a slečna
Andrea Harabínová, 4. 6. 1994 je následovali Mgr. Kamila Cimflová a
Aleš Adámek.
Také se stalo: Punc velké posily měla Olga Vachovcová. V Brně však
odehrála všeho všudy čtyři zápasy. Naposledy jsme jí viděli poslední říjnovou
sobotu při našem zápasu v Hodoníně. Od té doby přestala chodit na tréninky a
vyhýbá se nám. Prý chce brzy hrát v Německu. S námi však má řádnou
smlouvu, postěžoval si na podivné chování hráčky v tisku trenér Ing. Francán.

Sezóna 1994 – 1995
Nejen pro pamětníky: ESOX chce být nejlepší! ESOX chce mistrovský titul!
Stolní tenistky ESOXu zajímá jen titul! Tolik namátkou z novinových titulků
před touto sezónou, další měly velmi podobnou podobu. Brněnský ženský
stolní tenis zažíval svou hvězdnou chvíli, v Brně zůstala Litevka
Garkauskaiteová, přišly posily Pěluchová, A. Botková (obě doposud Vítkovice)
a juniorka Ševcíková (Dubňany). Start v Superlize byl odměnou za loňské
výsledky. Dlouholetý trenér Ing. Francán se stal manažerem celku, trenérkou
Romualda Garkauskieneová, matka opory týmu.
A-týmy: Ženy A (Garkauskaiteová, Pěluchová, Botková) skončily v Superlize
druhé, domácí dlouhodobou soutěž bez vážnějších problémů vyhrály a titul se
stěhoval do Brna!
***Muži A (Babák, Šmerda, Hort, Martinů) v I. NL skončili stejně jako
předcházející sezónu druzí.
Všehochuť: Superliga se v Brně hrála jen na jednom stole, vstup měli fanoušci
tradičně zdarma. V Brně se mi líbí, oproti Ostravě je zde podstatně čistší
prostředí s lepším vzduchem, pochvalovala si posila Pěluchová.
***Nejen hrou, ale i půvabným zjevem, poutala pozornost rodačka z Hluku
Andrea Botková. Ne nadarmo byla na Velké ceně ČAST v Mariánských
Lázních vyhlášena za Miss turnaje ...
Také se stalo: Namlsané Brňanky se přihlásily i do Poháru ETTU, ale měly
smůlu na los. Hned v prvním kole se v domácí herně utkaly se špičkovým
německým týmem FC Langweid. Porážka 1:4 byla důstojná - o jediný bod se

postaraly ve čtyrhře Pěluchová s Garkauskaiteovou, které zdolaly Schoppovou
s Bátorfiovou 2:1 na sety. Tyto dvě soupeřky přitom v té době vévodily
evropskému singlovému žebříčku! Ve dvouhrách už to nešlo - exčíňanka
Schoppová si smlsla na Botkové, která s ní uhrála jen 7 a 6 bodu a porazila 2:0
i Pěluchovou. Další body získaly Bátorfiová (zdolala 2:1 Pěluchovou) a
Fischerová (2:0 Garkauskaiteovou).

