Pingpongová sobotní horečka v Dolních Břežanech
PPT pro dospělé, díl 2.
V sobotu 22.10. na pingpongový turnaj pro děti navázal v odpoledních
hodinách na stejném místě turnaj pro dospělé.
Účast hráčů i fanoušků byla bohatá. Na zahájení turnaje přijal pozvání starosta
naší obce pan Věslav Michalík. Publikum tak mělo možnost získat nejčerstvější
informace o započaté stavbě sportovní haly. V budoucnu část tohoto prostoru
by mohl sloužit pingpongovému oddílu, jehož vybudování by jistě příznivci
tohoto sportu více než přivítali. Sílící zájem o ping-pong z řad dětí i širší
veřejnosti v naší obci je zcela zřejmý, vhodné prostory se budují. Doufejme, že
do té doby se podaří najít trenéry ochotné vést týmy nadšenců o tento báječný
sport.
Program turnaje byl pestrý.
Stejně jako na dopoledním turnaji pro děti, také dospělí měli možnost přispět
do celostátní charitativní kampaně Ponožkový pes formou zakoupení výrobku.
Všem dárcům patří náš veliký dík. Více v díle 3.
V průběhu turnaje organizátoři akce vybudovali svépomocí občerstvovací
koutek. Zde se stůl přímo prolamoval pod tíhou domácích slaných i sladkých
zákusků, které přinesli sami hráči. Zákusky se prodávaly za symbolickou cenu.
Koutek plný dobrot se stal zároveň prodejním místem ponožkových psů. Paní
Jitce Havelkové zde s prací ochotně vypomohly hráčky z dopoledního dětského
turnaje. Velké poděkování patří jak vzorné obsluze, tak všem kuchařkám,
hráčkám za donesené dobroty, po nichž se nestačilo zaprášit…
Rovněž turnaj pro dospělé byl obohacen o Soutěž pro Chytré hlavičky. Každá
správná odpověď ze tří sportovních okruhů (ping-pong, fotbal, uplynulá
olympiáda) byla odměněna sponzorskou cenou. Mnohým dospělým hráčům
k výhrám pomohly bystré hlavičky jejich dětí.
Hráči o volné chvilce navštívili výstavu Vzpomínky na sočskou frontu, která se
konala v hale ZŠ, jen pár kroků od samotného dějiště turnaje.
Ceny dostali hráči v mužské i ženské kategorii, kteří se umístili na prvních
čtyřech pozicích. Odměněn byl i hráč, který vyhrál cenu útěchy.

Převážnou část hráčů a hráček tvořily rodiče dětí z ranního turnaje. Svoji double
roli zvládla také mini skupinka organizátorů obou akcí ze sportovní komise tím,
že se zařadila mezi hráče.
ZŠ Dolní Břežany reprezentovali jediní dva hráči, paní učitelka Jolana Bohumská
a pan školník Míra Šerák.
Barvy sportovní komise statečně hájili její členové včetně svých rodinných
příslušníků. Jana Šimečková, Michele Mensová, Petr Lang, Standa Anděl a Pavel
Chlumský v zastoupení své ženy Radany.
Také paní ředitelka mile překvapila svojí návštěvou. Přišla, aby podpořila ve hře
nejen svého syna, ale také celou řadu ostatních hráčů, svých přátel.
Děkujeme za podporu a perfektní spolupráci obecnímu úřadu Dolní Břežany, ZŠ
Dolní Břežany , za pomoc 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 četné a hodnotné dárkové poukazy pro vítěze.
Po celý den ve škole panovala přátelská atmosféra.
Soudě podle reakcí dětí i dospělých na místě i po skončení obou akcí,
považujeme oba turnaje za velmi zdařilé. Hráči podali skvělé výkony. Evidentně
přišli nejen, pro samotný požitek ze hry, ale především dalším silným důvodem
bylo utužení dobrých sousedských vztahů a navázání nových kontaktů.
Michele Mensová
Sportovní komise Dolní Břežany
Fotografie a tabulku vítězů včetně číselných údajů o počtu hráčů naleznete níže

