Sezóna 2013 – 2014
Ligové týmy: Áčku mužů v sestavě Bíza P.,
Chrást, Šenkapoul, Šmerda se i přes delší
zranění Romana Chrásta podařilo zachránit
první ligu, když obsadilo 12. místo
mimořádně ze čtrnácti účastníků.
Muži „B“ (v sestavě Juroška, Kozubík,
Sigmund, Svoboda J. a Žoldoš) a „C“
(v sestavě Fábo, Fischer, Flíbor, Lučko)
bojovali společně ve druhé lize. Nakonec i
kvůli problémům se sestavami můžeme považovat za úspěch, že se obě družstva
zachránila – béčko skončilo sedmé, céčko deváté.
Déčko se po postupu z divize ve třetí
lize trápilo. Sestava Bíza Martin, Javůrek
T., Juroška, Mikulášek, Novák L.,
Svoboda L. Vašíček (hostování z Břeclavi)
na třetí ligu kromě Martina neměla a
obsadila poslední 12. místo.
A-tým žen v sestavě Bednářová,
Kovářová, Pavlicová a Prnová se
pohyboval celou sezónu uprostřed tabulky
a nakonec obsadil sedmé místo. Po domluvě hráček však 1. ligu po dvou letech
opouštíme a pouštíme ji do Sokola Líšeň.

Všehochuť: Aby tato sezóna nevyzněla
moc pesimisticky zmiňme úspěchy
v nižších soutěžích – podruhé za sebou
postoupilo éčko mužů – tentokrát z KSI
do divize v sestavě Ličbinský, Novák
M., Pavelka, Pavlicová, Toufar, Tureček.

*** Hned první rok postoupilo béčko žen z divize do druhé ligy! Sestava
Bednářová, Havlíčková, Kafková, Záděrová zvládla soutěž pouze s jedním
zaváháním.

*** Dvanáctý ročník středečních turnajů
vyhrál potřetí za sebou Petr Handl hrající
tuto sezónu v Německu (TV Bad Rappenau).
*** Krajskou bodovací soutěž oddílů opět
ovládla Morenda.

*** Linda Záděrová vyhrála republikovou
bodovací soutěž nejmladších žákyň a zároveň
obsadila 2. místo na MČR mladších žákyň!!!
*** Radek Skála vybojoval společně s F.
Onderkou (Opava) bronz ve čtyřhře mladších
žáků.

*** Tito hráči, kteří se již tři roky připravují
v rámci projektu ČAST, se začínají prosazovat i na
mezinárodních turnajích. V Linci obsadilo
družstvo Radek Skála – Tomáš Martinko
(Ostrava) druhé místo v mladších žácích a na
Velké Ceně Prahy vyhrála Linda jak dvouhru, tak
družstva (s Andreou Hnojskou – Klatovy)
v kategorii nejmladších žákyň.*** V příští sezóně
za nás bude opět nastupovat Petr Handl, který se
vrací z Německa.*** Na druhou ligu žen se vrací
Alena Blatná a Tereza Jezdinská (obě ze Sokola
Brno).*** Pauzu od stolního tenisu si dají Zbyněk
Flíbor a Jan Svoboda a Veronika Prnová.*** Do Holásek odchází Tomáš
Javůrek, Monika Kovářová přestupuje do Jemnice.*** Na hostování do Blanska
odchází Renata Pavlicová.
Také se stalo: Snad ještě větších úspěchů než na
zelených a modrých stolech dosáhli v této sezóně hráči
a hráčky našeho klubu na poli akademickém – Klára
Vaculovičová úspěšně dokončila studium
stomatologie, titul Bc. obdrželi Martin Bíza, Roman
Chrást, Honza Mikulášek, Renata Pavlicová a Petr

Tureček. Gratulujeme! *** Naše dlouholetá rozhodčí Věra Laicmanová oslavila
v květnu 2014 sedmdesáté narozeniny! Přejeme hodně zdraví a další úspěšně
odpískaná utkání.

