Sezóna 2012 – 2013
Ligové týmy:
Po loňském postupu hrálo A-družstvo mužů extraligu.
Sestavě Handl, Chrást, Šmerda, Bíza
P., Šenkapoul se podařilo soutěž
zachránit. Bohužel se však extraligy
vzdáváme a příští sezónu bude „áčko“
hrát první ligu.
B-druhá liga muži

A-extraliga muži

„Béčko“ ve složení Bíza P,. Fábo,
Flíbor, Lučko, Šenkapoul odehrálo
výbornou sezónu ve druhé lize, avšak
po smolné prohře s Hodonínem ve
finále play-off první ligu nevybojovalo.

Družstvo „C“ (Kozubík, Sigmund,
Svoboda J., Žoldoš + Bíza M., Fischer,
Flíbor, Svoboda L.) za celou sezónu ve
třetí lize prohrálo jen jedinkrát a po
zásluze postoupilo do druhé ligy!

C-třetí liga muži

„Áčko“ žen v sestavě Jezdinská,
Kovářová, Pavlicová, Prnová obsadilo
pěkné šesté místo, a tak si první ligu
zahraje i příští rok.
A-první liga ženy

Všehochuť:
Za zmínku jistě stojí i před sezónou neočekávaný postup „déčka“ do třetí ligy.
Sestava Bíza M., Fischer, Juroška, Mikulášek, Novák L., Tureček vyhrála divizi
a stala se tak krajským přebornickým družstvem.***
D-divize

Naopak podle očekávání lehce postoupilo
„éčko“ (Ličbinský, Novák M., Pavelka,
Šmarda, Toufar) z KSII do KSI, čímž
podtrhlo velice úspěšnou sezónu.***

E-KS II

V jedenáctém ročníku středečních turnajů obhájil své vítězství z loňska Petr
Handl.***
Na MČR družstev mládeže obsadili starší žáci
(Šefr, Král, Vaculík) jedenácté místo
a dorostenci (Bíza P., Fischer, Šmarda, Toufar)
osmé místo.***

Starší žáci

Dorostenci

Jako oddíl jsme vyhráli bodovací soutěž mládeže v kraji.*** Projektu výběru a
přípravy talentů se letos účastnili Radek Skála, Miloslav Vaculík a Linda
Záděrová.***

Milda Vaculík

Linda Záděrová

Radek Skála

Po roce stráveném v Sokole Brno se do našich řad vrací Tomáš Javůrek.***
Naopak nás opouští Petr Handl (Německo), Tereza Jezdinská (Sokol Brno) a
Monika Šnajdrová (SKST Hodonín).
Také se stalo: V této sezóně se Morendy dotkly tři smutné zprávy. Navždy nás
opustili pan Jan Chládek, pan Jiří Dufek a paní Kamila Adámková.***
Současný předseda Marek Šmerda oslaví 40. narozeniny, Martin Lučko a Libor
Svoboda třicáté.

