OSTATNÍ:
Tenisový turnaj Hořičky 2009
V polovině srpna byl zahájen 2. ročník místního tenisového turnaje. Přihlásilo
se do něj celkem 11 hráčů, kteří byli rozlosováni do 2 skupin. Podle herního
systému turnaje postoupilo ze skupin 8 hráčů do play-off, kde už šlo vždy o
postup či vyřazení. Letošní ročník byl hrán na 2 vítězné sety, proto byli
mnohdy k vidění i 3 hodinové infarktové bitvy plné zvratů. Celkem bylo v
turnaji odehráno 33 zápasů.
Letošní turnaj odhalil mnoho tenisových talentů a ukázal, že vybudování kvalitního hřiště
vede k rozvoji tohoto sportu v naší obci. Ačkoli bylo soupeření tenistů ke konci přerušeno
náhlým sněžením v říjnu, celý turnaj byl dohrán za pěkného počasí 25. října. Celkovým
vítězem se stal již podruhé Tomáš Jiránek a potvrdil svou kvalitu.
Čtyři nejlepší hráči byli odměněni pěknými cenami, které financoval Obecní úřad v
Hořičkách ve spolupráci se školou.

Celkové výsledky „Tenisového turnaje Hořičky 2009“
místo
hráč
1.

Jiránek Tomáš

2.

Sýkora Petr

3.

Dvořáček Karel

4.

Efler Martin

5. - 8.
(abecedně)

Antoš Pavel
Efler Jan
Mertlík Pavel
Žďárský Jiří

9. - 11.
(abecedně)

Chobotský Jaromír
Chobotský Lukáš
Valášek Jan

„Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady“
ozývá se každou chvilku z rozhlasu i televize. Už také víme, že prasátko lze vidět i
bez úporného hladovění a už zase převládají reklamy na co nejdražší hračky. Obchodní
řetězce zase podléhají dojmu, že se tržba za řevu koled rozhodně zvýší a že když nechají
zešílet několik prodavaček, není to zas taková škoda. V těchto chvílích koledy upřímně
nesnáším. Prostě tento druh vánoční atmosféry se mi nezdá býti šťastným.
Joooo, to když se sejde rodina, babička vezme housle do ruky, to je jiná!!!!! A když
přijdou sousedi, nástrojů i hlasů přibude, to je nádhera!!! No a když přijdou i sousedi sousedů
a příbuzní příbuzných a příbuzní sousedů a jejich sousedi a ………….tak jdeme hrát a zpívat
na kopec.
Kdo umí hraje. Kdo umí ten zpívá. Kdo neumí hrát ani zpívat, dělá co umí. Třeba
pobrukuje. Tady se teprve projeví genialita skladeb zvaných koledy. Nejsou těžké a každý je
zná. Krajinou se nesou krásné melodie. Staré harmonium i sousedé zavzpomínají na doby
svého mládí. Děti dovádějí na stráni. Pryč je tlačenice z marketu, únava hospodyň z výroby
přebytečných dobrot. A ten čaj s rumem – ten chutná!!!!!!
Teď teprve všichni víme, že Vánoce jsou svátky klidu, lásky a vzájemného přátelství.
A tak tedy: „

Sousedé, přijďte si zahrát a zazpívat.“
Kateřina Novotná – Mečov
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