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Letošní ročník jsme se rozhodli spoléhat jen na vlastní síly. Nevzali jsme vlastně nikoho na
hostování. Byla to trochu odvaha... Byla, některým z nás bude příští rok padesát a roky, jak
známo, zastavit nejdou. Soutěž 2020 byla navíc ze známých celostátních důvodů zkrácena –
letos stačilo prohrát dvě úvodní utkání a sestup byl jistotou...

A tak nám docela pomohlo, že jsme se díky loňské nečekané závěrečné výhře v
Brně-Kohoutovicích, kde v našich barvách příkladně zabodoval Patrik Opluštil, těsně ocitli mezi
nasazenými týmy 2020. I tak by nás málokdo tipoval za favority, když k nám k existenčnímu
duelu přijelo béčko LTC Hodonín. Sice béčko, ale skoro kompletní a motivované… Přijeli se k
nám zachránit. Marně!

Odvážet vítězství z Velkých Bílovic není lehká úloha! Dařilo se nám těžit z minima maximum:
Jarinek i Tomáš ve dvouhrách vcelku dominovali. Hlavně však: dvěma klíčovými body ze singlů
přispěla obě naše děvčata (na snímku). To soupeř naprosto nečekal. Jovča vyhrála
zkušenostmi. Po boji, 7/5, 3/6, 6/3. A Terezka výhru doslova „urvala“. Po dvou hodinách a
čtyřiceti minutách pečetila na 6/4, 2/6, 7/5. V posledních dvou gemech zápasu úspěšně otočila
skóre 0:40!

To nás posadilo na koně: v té chvíli stačilo, aby Jarinek a Tomáš ovládli soustředěně svoji
čtyřhru. A to se i stalo. Po téměř bezchybném výkonu, který soupeře deptal od prvního fiftýnu a
snad už od rozehry, vyhráli 6/1, 6/0. Záchrana! Sestup nebude.
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Připišme tedy rok a zvolejme stejně jako loni: „Sezóně 2021 ZNOVU ve III. třídě ZDAR a
bílovickému sportu ZDAR dvakrát i třikrát!“

-Dan-
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