Založení a první roky oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu byl pod hlavičkou TJ Sokol Rebešovice založen v roce 1964 a tak
rozšířil sportovní aktivity tělovýchovné jednoty, ve které byl od jejího založení roku 1962 oddíl
odbíjené a později ZRTV. První hernou stolního tenisu se stala hasičská zbrojnice, pak se
dlouhou dobu hrálo ve společenském sále Na zámečku.
Zakládajícími členy byl Lubomír Němec a Václav Němec, ke
kterým se přidali hráči Josef Mátl, Ludvík Suchý, Vlastimil Bednář
a jako náhradník Václav
Duchoň,
a
tak
se
zkompletovala sestava pro
první sezonu okresní soutěže
1964-65. V této soutěži hráči
během let postupně získávali
zkušenosti, což bylo v roce
1969 odměněno postupem do
okresního přeboru. I když
družstvo
v posledních
Ludvík Suchý
člen historicky prvního družstva
Václav Němec
ročnících doplnil František
(foto 1981)
jeden ze zakládajících členů
Kvarda, Olin Richter a Pavel
(foto 1981)
Vrbacký st., nastoupilo do vyšší soutěže oslabeno o spolehlivé hráče
základní sestavy Josefa Mátla a Ludvíka Suchého, kteří odešli na vojnu. Po roce ve vyšším
přeboru tak následoval očekávaný sestup.

Začátky družstva žáků
Budoucí hráčskou základnu začali v roce 1967 připravovat Václav Duchoň a Václav
Němec v nově založeném družstvu žáků. Prvními členy byli Mirek Bednář, Rudolf Mátl, Jan
Němec a Stanislav Němec. Už o rok později žáci dosáhli prvních úspěchů, když se Rudolf Mátl
a Stanislav Němec stali přeborníky okresu ve čtyřhře a Stanislav Němec se navíc umístil na
3.místě ve dvouhře. Žáci začali
hrát pravidelnou okresní soutěž
v roce 1971 pod vedením
Stanislava
Němce,
který
družstvo i trénoval. Do roku
1981 žákovským družstvem
postupně prošel Jan a Jiří
Šenkýř, Zdeněk Kincler, Jan
Jamnický,
Jiří
Klinovský,
Miroslav Beran, Olin Bednář,
Rudolf Mátl a Jiří Šenkýř
(foto 1981)
František Bednář, Jiří Bednář,
Jan Minařík a Ivan Kincler.
V sezoně 1981-82 hrála v soutěži 2 družstva žáků a A tým v sestavě
Jan Němec
Zdeněk Bednář, Pavel Šenkýř a Karel Hebelka vyhrál svou skupinu a
(foto 1981)
v okresním finále skončil na druhém místě, což je zatím historicky
největší úspěch oddílu Rebešovice v žákovských kategoriích.

Z další generace žáků, kterou zastupovali Miloš Bednář, Miroslav a Robert Havlíček,
Pavel Vrbacký ml. a Vladimír Tereštík, je třeba vyzvednout individuální výkony Miloše
Bednáře, který skončil v okresním přeboru žáků na druhém místě.

Stanislav Němec
vzešel z 1.generace žáků
(foto 1978)

Zdeněk Bednář
patřil ke 2.generaci žáků
(foto 1986)

Miloš Bednář
zástupce 3.generace žáků
(foto 1986)

Po těchto úspěších byla pro nedostatek dalších mladých zájemců a z důvodu časového
zaneprázdnění při výstavbě nového sportovního areálu na jednu sezonu činnost žákovského
družstva přerušena.

Postup do okresního přeboru I.třídy
Počet členů družstva mužů se rozrostl o bývalé žáky a tak bylo v roce 1975 přihlášeno do
základní okresní soutěže i mužstvo B ve složení Jan a Jiří Šenkýř, Jan Jamnický, Jiří Klinovský,
Ota Bednář, František Bednář, Zdeněk Kincler a další. V průběhu pěti let se B tým probojoval
ze základní soutěže do okresního přeboru II.třídy, ale odchodem několika hráčů na dvouletou
vojenskou službu se druhé mužstvo na konci sedmdesátých let rozpadá.

Jan Šenkýř
(foto 1983)

Jiří Klinovský
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Jan Jamnický
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Sezona 1981-82 je zahájena návratem „vojáků“, což přispělo nejen ke stabilizaci kádru,
ale i k vyšší kvalitě předváděné hry. Tým si tak dává za cíl postoupit do nejvyšší okresní soutěže
tedy okresního přeboru I.třídy. S celkovým výsledkem 15 výher a jen 3 prohry obsazuje ve

složení Václav a Stanislav Němec, Pavel Vrbacký st., Jan Jamnický, Jiří Šenkýř a Jan Ribár,
2.místo a těsně tak nesplňuje postupový cíl. O rok později
v sezoně 1982-83 družstvo Rebešovic oslabené jen o Jana
Ribára přebor II.třídy vyhrává. Čtyři hráči základní
sestavy přesáhli v celkové úspěšnosti jednotlivců hranici
75%, což svědčilo o kvalitě a vyrovnanosti kádru. Protože
byla soutěž rozdělena do tří výkonnostně stejných skupin,
musí se o konečný postup bojovat ještě v kvalifikaci. Na
neutrální půdě v Mokré u Brna tak náš A tým dne
26.3.1983 po velkém a vyrovnaném boji poráží Silůvky B
10:7 a Ostopovice A 10:8 a postupuje do nejvyšší okresní
Pavel Vrbacký st.
(foto 1981)
soutěže. Stává se tak stabilním účastníkem nejvyšší
okresní soutěže OP I.třídy a od dalšího ročníku přihlašuje
do soutěží znovu B tým a družstvo žáků.

Období stagnace 1985-1993
Postup do elity okresu s sebou přinesl zpočátku zvýšený zájem nových adeptů na
členství v oddílu i zodpovědnější přístup k zápasům a tréninkům stávajících hráčů, ale tento
trend byl bohužel krátkodobý. Toto období se dá s odstupem času označit za období stagnace a
boje o přežití.
Zvyšující se úrovni celé soutěže nebylo snadné odolat a tak se A tým postupně přesunul
do spodní poloviny tabulky, kde téměř každoročně sváděl boje o udržení. Hlavní problém byl v
nedostatečně široké základně kvalitních hráčů a v nevyhovujícím prostředí ve víceúčelové herně
Na zámečku.
Druhý nedostatek se podařilo vyřešit za velké obětavosti všech členů jednoty i obce
postavením samostatné budovy v nově vybudovaném sportovním areálu, kde pro stolní tenis
byla vyhrazena přízemní část. Tím byly vytvořeny nezbytné podmínky pro další rozvoj stolního
tenisu v Rebešovicích.

Expanze oddílu stolního tenisu po roce 1993
Samotná herna byla podmínkou, ale ne zárukou setrvání
v nejvyšší okresní soutěži. Proto vedení oddílu začalo po okolí hledat
možnosti, jak posílit stávající sestavu dalšími kvalitními hráči.
Největší posilou byl před
sezonou
1993-94
přestup
Oldřicha
Vičíka
hrajícího
za Hustopeče u Brna. S jeho
velkým přispěním se tak A tým
po delší době opět přesunul do
horní části okresní tabulky a
zvyšovala se i kvalita ostatních
hráčů. Před sezonou 1996-97
navíc přešli do Rebešovic hráči
Stanislav Němec a Oldřich Vičík
Milan Mašner a Miloš Prýma
přestup dojednán, to se musí zapít
Milan Mašner a Miloš Prýma ze
přestupují ze Sokolnic
(foto 1993)
Sokolnic,
kde
právě
(foto 1993)
z nedostatku kvalitních hráčů oddíl stolního tenisu ukončil činnost.
Pro tuto sezonu tak oddíl postavil do soutěží poprvé tři družstva mužů a jedno družstvo žáků
v novém složení David Stoklásek, Josef Sedláček a Tomáš Rudolecký.

V sezoně 1998-99 se dokonce A tým posílený o Josefa Matějku pokusil o postup do
krajského přeboru II.třídy, což se konečným 2.místem
v tabulce těsně nepodařilo a naopak to vedlo k odchodu
Josefa Matějky i Olina Vičíka z Rebešovic do týmů, které
kraj dlouhodobě hrají.
I tak stávající hráči účast v nejvyšší okresní soutěži
udrželi v dalších sezonách a navíc se podařilo v tomto
období vychovat mladé nástupce jako byl Josef Sedláček,
Pavel Vašulka, Tomáš Rudolecký, David Žák, Lukáš
Neradílek, Libor a Radek Černý, Lenka Černá, Petr Hrdý
ml., Milan Jamnický, Tonda Bednář a další. Za C tým
Josef Matějka
jednu sezonu bojoval s týmem o kraj
několik let pravidelně nastupovala i jedna odchovankyně
(foto 1998)
rebešovického stolního tenisu Eva Balcarová. Z těchto
mladých hráčů se postupně sestavovala další soutěžní družstva. Nebylo tedy žádnou zvláštností,
že oddíl Rebešovic měl v každé z pěti výkonnostně oddělených okresních tříd své zastoupení a
stal se tak významnou stolně – tenisovou základnou na okrese Brno - venkov.

David Žák, Josef Sedláček,
Tomáš Rudolecký, Eva Balcarová
(foto 2000)
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Lenka Černá
(foto 2007)
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Takovému počtu hráčů začala být i nová herna se dvěma stoly malá, a proto za
finančního přispění sponzorů a státu byla ke stávající budově přistavena další místnost, která
byla zprovozněna před sezonou 2007-2008. Možnost hrát současně na čtyřech stolech zajistila
jednotlivým družstvům optimálně koordinovat termíny mistrovských zápasů. Větší kapacita
prostor rovněž umožňuje pořádat tradiční turnaje pro více účastníků.

V sezoně 2008-2009 měl oddíl opět po jednom družstvu v každé z pěti okresních soutěží
a soupiska registrovaných hráčů se skládala celkem z 27 hráčů.

Josef Mátl
člen historicky prvního družstva
(foto 2003)

Rudolf Mátl
jeden z bývalých prvních žáků
(foto 1998)

Petr Hrdý a Ivan Kincler
také odvedli pro oddíl hodně práce
(foto 2006)
Petr Němec a Jaroslav Špavor
I tito hráči hráli krátce za Rebešovice
(foto 2003)

Do sezony 2009-2010 vstupuje oddíl po dvou letech opět se dvěma družstvy v okresním
přeboru I.třídy a vzhledem ke kvalitě současné hráčské základny je reálný cíl oba týmy v této
nejvyšší soutěži udržet.

