Sezóna 2015 – 2016
Ligové týmy: „A“ družstvo mužů, hrající opět 1. ligu, tvořili Petr Handl, Petr
Žoldoš, Marek Šmerda a na střídavý start Martin Koblížek. Tým celou sezónu
hrál v horším středu tabulky a nakonec obsadil 9. příčku. Družstvo táhl
především Petr Handl, v utkáních, ve kterých nastoupil, nám výrazně pomohl
Martin.

***Ve druhé lize jsme měli stejně jako poslední roky dvojnásobné zastoupení.
Za „béčko“ nastoupilo v průběhu sezóny neuvěřitelných 11 hráčů! Nejvíce
odehráno měli Roman Chrást, Petr Šenkapoul, Ivo Sigmund, Honza Toufar a
Radek Skála. Nejvýrazněji se bodově prosazoval Roman Chrást, který byl
nakonec třetí nejlepší hráč soutěže. Družstvo se pohybovalo v horším středu
tabulky a obsadilo konečné sedmé místo.
***I „céčko“ mělo během sezóny problémy se sestavou. Nejvíce odehráli
Zbyněk Flíbor, Pavel Kozubík, Filip Štofka, Karel Fischer a Martin Bíza.
Klukům se bohužel od začátku nedařilo, po celou sezónu byli na
sestupových příčkách, a když se navíc zranil Karel, bylo hotovo. Konečné
jedenácté místo znamená sestup do třetí ligy.

***Stejně jako v minulé sezóně jsme měli jeden tým žen ve druhé lize. Sestava
Lenka Bednářová, Alena Blatná, Míša Havlíčková, Terka Jezdinská a Linda
Záděrová obsadila 4. místo, které vzhledem k reorganizaci ženských soutěží
znamenalo účast v kvalifikaci o 1. ligu. V ní holky dominovaly a zajistily si
účast v 1. lize. Lenka se svými výsledky zařadila na čtvrté místo
v úspěšnosti hráček.

Všehochuť: Družstva „D“ a „E“ opět společně bojovala v divizi. Déčku
v sestavě Ivan Juroška, Libor Svoboda, Roman Ličbinský, Róbert Komorovský,
Honza Mikulášek a Lukáš Novák unikl postup, když obsadilo třetí místo.

***Éčku se sice podařilo udržet, nicméně jsme se jednu divizi rozhodli prodat a
příští rok tak budeme mít jednu divizi. Sestava éčka byla: Honza Toufar,
Martin Novák, Radek Skála, Miloslav Vaculík, Kuba Pavelka, Filip Šefr, Petr
Tureček a Roman Střítežský.
***Družstvo „G“ postoupilo z MS IV do MS III.
***V sobotu 12. září 2015 se uskutečnil 1. ročník Memoriálu Honzy Chládka a
Jiřího Dufka. Zúčastnilo se 32 pozvaných hráčů, ze kterých vzešlo 16
čtyřher. Historicky prvními vítězi se stali Petr Polák a Roman Střítežský, 2.
Místo obsadili Petr Šenkapoul a Marek Prachař.
***Na MČR družstev jsme se probojovali v kategoriích dorostenců, starších
žáků a starších žákyň. Dorostenci v sestavě Radek Skála, Miloš Vaculík a
Vojta Lukjanov vybojovali 10. místo, starší žáci ve stejné sestavě 5. místo a
starší žákyně Linda Záděrová a Nikol Stejskalová 10. místo.
***Na MČR staršího žactva v Mostě se Radek Skála probojoval do čtvrtfinále,
společně s Lindou Záděrovou obsadili 2. místo v mixu a ve čtyřhrách se
svými partnery byl Radek druhý a Linda třetí.
***Na MČR mladšího žactva v Praze vybojovala Linda Záděrová bronz
v singlu, zlato ve čtyřhře a stříbro v mixu.

***Tito dva posledně jmenovaní nás opět reprezentovali i na mezinárodní scéně.
Např. se oba zúčastnili WJC v Hodoníně, kde Radek zaznamenal úspěch
v podobě postupu mezi 32 nejlepších, Linda ve starší kategorii hrála útěchu.
***Čtrnáctý ročník středečních turnajů opanoval popáté za sebou Petr Handl!

***Těsně před zahájením sezóny k nám přichází Róbert Komorovský
z Trenčína a po sezóně na přestup s návratem Marek Vybíral ze Znojma.
***Naše řady naopak na rok opouštějí Lukáš Novák (Silůvky) a Roman Chrást
(Řeznovice).
Také se stalo: Dne 27. 2. 2016 oslavil náš klub 50. narozeniny! Přejeme mu
hodně svěžesti do další padesátky.

***Na začátku roku 2016 oslavil dlouholetý stolně tenisový činovník p. Jiří
Kumpošt 90 let. Přejeme hodně zdraví.

***Náročnou sezónu zažila Terka Jezdinská. Nejenže z pozice vedoucí
dirigovala „áčko“ žen k postupu do 1. ligy, ale v září 2015 stihla svatbu
s Petrem Hrdličkou a na jaře 2016 i porod dcery Veroniky! Hodně štěstí do
dalších let.
***Po sezóně opustil výbor jeho dlouholetý člen Jindřich Kačer.
***Kromě trenérského kurzu licence B dokončila Renata Pavlicová i svá
vysokoškolská studia a bude používat titul Ing.
***Do rozhodcovského týmu Morendy se v květnu zařadila Lenka Bednářová
absolvováním kurzu rozhodčích licence B.
***V září 2015 jsme se zúčastnili akce pro děti Sporťáček, kde si děti mohly asi
ze 70 různých sportů a aktivit vyzkoušet, co je baví.

