Sezóna 2014 – 2015
Ligové týmy:
Sestavu „A“ družstva mužů
tvořili Petr Bíza, Petr Handl,
Roman Chrást a Petr Žoldoš.
Tým celou sezónu hrál ve středu
tabulky a nakonec obsadil 6.
příčku. Nejlepší výsledky
podával Petr Handl, který se stal
nakonec 6. hráčem soutěže.
Petr Handl

Muži „B“ a „C“ hráli opět II. ligu. Obě družstva hrála víceméně o záchranu.
„Béčko“ v sestavě Honza Fábo, Martin Lučko, Petr Šenkapoul, Honza
Mikulášek, Honza Toufar a Marek Vybíral skončilo na 10. místě, což znamenalo
baráž o udržení s 10. celkem ze skupiny „A“ – TJ Šanov. V tomto dvojutkání
bohužel dle regulí nemohl nastoupit Marek, který u nás hrál na střídavý start ze
Znojma a během základní části se stal velice důležitým hráčem. I bez něj však
kluci vybojovali výsledky 10:7 a 9:9, díky kterým se zachránili.
„Céčko“ hrálo přece jen ve
větším klidu a obsadilo sedmé
místo. Ze sestavy Karel Fischer,
Pavel Kozubík, Ivo Sigmund a
Marek Šmerda podával nejlepší
výkony předseda oddílu, které
mu vynesly čtvrté místo
v úspěšnosti hráčů soutěže.

Marek Šmerda

V této sezóně jsme měli pouze jeden tým žen. Sestava Lenka Bednářová, Alena
Blatná, Míša Havlíčková, Terka Jezdinská a Linda Záděrová hrála II. ligu, ve
které obsadila pohodové 6. místo a zahraje si ji i příští sezónu. Lenka se svými
výsledky zařadila na čtvrté místo v úspěšnosti hráček.

Všehochuť:
Po loňském sestupu „déčka“ a postupu „éčka“ se oba týmy setkali v divizi.
„Déčko“ v sestavě Martin Bíza, Ivan Juroška, Lukáš Novák, Roman Ličbinský,
Honza Mikulášek, Honza Toufar a Petr Tureček mělo postupové ambice, které
se bohužel nenaplnily – konečné třetí místo je zasloužené.
Za „éčko“ nastupovali Martin Novák, Jakub Pavelka a Libor Svoboda společně
s mladými hráči Radkem Skálou, Filipem Šefrem a Milošem Vaculíkem. Starší
s mladšími se dobře doplňovali, a tak se družstvo 9. příčkou zachránilo. ***
Na MČR družstev dorostenců jsme obsadili v sestavě Karel Fischer, Radek
Skála a Filip Šefr páté místo. *** KP dvouher ovládli: Petr Handl (muži), Jan
Toufar (dorostenci), Radek Skála (st. žáci) a Linda Záděrová (ml. a st. žákyně).
*** Petr Handl se na MČR mužů v Hranicích na Moravě probojoval mezi 32
nejlepších. *** Na MČR mladšího žactva v Jaroměři vybojovali Radek Skála a
Linda Záděrová shodně po jedné zlaté, jedné stříbrné a jedné bronzové medaili.
Společně triumfovali ve smíšené čtyřhře.
Stupně vítězů v mixu – zleva Linda třetí
a Radek čtvrtý

*** Tito dva posledně
jmenovaní zaznamenávají
úspěchy i na mezinárodní
scéně. Největší úspěch však
zaznamenala Linda, která
byla světovou federací
nominována na tréninkový
kemp do čínské Šanghaje.
Třináctý ročník středečních turnajů opanoval počtvrté za sebou Petr Handl!
*** Od příští sezóny se začne hrát s novými plastovými míčky. *** Po roční
pauze se v našem dresu za zelenými stoly objeví Zbyněk Flíbor, Honza Svoboda
definitivně odchází do Rebešovic. *** Po dvanácti letech se vrací do Oltecu
Brno Honza Fábo – děkujeme za dlouholetou reprezentaci klubu a přejeme
hodně úspěchů ve staronovém působišti. *** Do Anglie odchází studovat Petr
Bíza. *** Naopak do Morendy přichází z Lanžhota Filip Štofka.

Také se stalo:
Dne 26. 8. 2014 ve věku 71 let nás náhle
navždy opustil dlouholetý trenér a manažer
oddílu Ing. Vojtěch Francán.

Vojtěch Francán na snímku z r. 1980.

*** V červnu jsme se na pozvání
polského města Poznaň zúčastnili
mládežnického turnaje partnerských
měst ve stolním tenise. Výpravu
tvořili členové Morendy a Nového
Lískovce a Sokola Brno. Zvítězili
jsme ve třech ze čtyřech kategorií, a
tudíž celkově vyhráli i soutěž
družstev.
Foto vítězů z Poznaně.

*** Událost roku 2015 se ovšem
neudála na sportovním poli. Od
května do července se podařilo
zrekonstruovat naši halu. Novou
fasádu, zateplení a opravit střechu už
herna opravdu nutně potřebovala.

*** I tento rok jsme v oddíle zaznamenali mimosportovní tituly, když Lukáš
Novák dokončil svá magisterská studia na pedagogické fakultě MU. ***
Dlouholetý trenér a správce haly Petr Sigmund oslavil v plné síle
75. narozeniny, člen výboru Luboš Ryšavý 55. a hráč Roman Ličbinský 35. ***
Životní jubileum 60 let oslavil v plné sportovní síle hráč a trenér mládeže Ivan
Juroška. *** Ke všem úspěchům v sezóně gratulujeme!

