Pingpongová sobotní horečka v Dolních Břežanech
PPT pro děti, díl 1.
Tuto sobotu proběhly v naší obci dva pingpongové turnaje v jednom jediném
dni. Ráno hrály děti a odpoledne je vystřídali dospělí.
Obě akce proběhly ve zdejší ZŠ. Prostor, který běžně využívají dvě školní družiny
oddělené paravanem, byl propojen. Hráči tak získali naprosto dokonalé
podmínky pro hru na pěti pingpongových stolech s dostatečným prostorem pro
všechny aktéry. Před zahájením této akce dětská breakdancová taneční skupina
z DB Fit, kterou tvoří převážně žáci ZŠ Dolní Břežany, předvedla své dovednosti.
Jejich skvělé výkony nejen pobavily početné publikum, ale také pomohly
rozptýlit počáteční nervozitu již připravených hráčů. Dokonce sedm ze
tří tanečníků o chvíli později předvedlo další skvělý výkon tentokráte za
pingpongovým stolem. Z původně 53 zaregistrovaných hráčů se nakonec
zúčastnilo 44, z toho 7 děvčat.
Bezkonkurenčně nejmladším hráčem turnaje byl sedmiletý Miki Marek.
Svoji odvahu a statečnost prokázal Adam Bladský. Jediný hráč, kterého ani
zranění levé ruky neodradilo zúčastnit se turnaje. Nakonec se umístil na
skvělém 4. místě. Po odehraných finálových zápasech přišla na řadu Soutěž pro
chytré hlavičky. Byla určena pro ty, kteří nedosáhli na příčky nejvyšší. Kdo první
a správně zodpověděl otázku z oblasti sportu, získal hodnotnou sponzorskou
cenu.
Každý hráč za účast na turnaji bez ohledu na umístění dostal diplom, volnou
vstupenku od ASC do bazénu na Jedenáctce a ovocný balíček od farmářské
zahrady v DB. V neposlední řadě pro dvacet zájemců z řad hráčů byla zajištěna
soukromá exkurze hodkovického kravína na sobotu 5.11.
Necelá polovina hráčů podpořila celostátní kampaň Ponožkový pes, která byla
vypsána Pestrou společností na podporu výcviku asistenčních psů pro děti a
dospělé s handicapem. O tomto šlechetném skutku více v samostatném
příspěvku, který bude brzy následovat (díl 3.).
Děkujeme obecnímu úřadu Dolní Břežany, ZŠ Dolní Břežany za skvělou
spolupráci, žákům 2. stupně za vytvoření diplomů, originální dekoraci sálu a

přilehlých prostor v pingpongovém stylu, hlavnímu rozhodčímu turnaje panu
Petrovi Bohumskému, fotografům paní Jaroslavě Preisnerové a panu Janu
Krobovi, všem dobrovolníkům, kteří na turnaji ochotně vypomohli a
v neposlední řadě všem sponzorům za hodnotné dary ve formě dárkových
poukázek. Mnohé z nich jsou pro děti motivací rozvíjet se v dalších sportech.
Více se dozvíte z níže přiložených fotografií či zde www.lhota.info
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