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Do letošního ročníku jsme nastupovali skromně. Matador Víťa Straka se loni odebral do
tenisového důchodu a u nás ostatních to nevypadalo na nějaké herní zlepšování. Nemýlili jsme
se. První dvě kola jsme opravdu prohráli. Nicméně velmi těsná úvodní prohra 4:5 s Lipůvkou –
podle Jardy Vysloužila hlavního favorita na postup – naznačila, že naše družstvo má i letos
svoji sílu. Jako vždy.

Nakonec se nám podařilo vedle proher i třikrát zvítězit: se Startem Brno B, v Brně na Mosilaně
a konečně v sobotu 15. června v nejtěžších záchranných pracích v Bučovicích, při 33 stupních
ve stínu. Celkově tedy zřejmě znovu obsadíme páté místo jako loni. Nejlepší bilancí dvouher se
letos může chlubit Jovča Blažková, která dosud prohrála jediný zápas (respekt!), dále Tomáš
Klimkovič – stejná bilance (čekali jsme to!), no a výrazně nám samozřejmě pomohl spřátelený
Pavel Gula, který neprohrál ani jednou (na to ho máme!).

Na snímku se vzrostlou bílovickou májou v pozadí je jádro našeho družstva – zleva: dobrá duše
bílovického tenisu tipér Jarda Vysloužil odhodlaně vzdorující zubu času, dále týmový lékař a
kapitán Peťa Lašek velmi zodpovědně hrající obzvláště povýtce závěrečná kola, dále nadšený
fanoušek a do dvou let nedílná součást našeho kádru Michal Podrazil sbírající herní zkušenosti
v béčku a divácké na našich venkovních zápasech, dále vpravo hlavní organizátor, glosátor,
promotor a motor Dan Blažek s nepříjemně dlouhou pravou rukou, nejedná se o následek
úrazu, a konečně zcela vpravo nejúspěšnější hráčka z obou dvou našich děvčat Jovča
Blažková, nejedná se o náhodnou shodu příjmení.
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Sezóně 2020 znovu ve III. třídě ZDAR a čistému sportu opět ZDAR dvakrát i třikrát!

Akutální výsledky naleznete zde

-Dan-
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