
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Číslo 1 

2018 

20. – 26.8. 

Přátelé, 

Máme tu historicky první číslo 
týdeníku naší Buboligy. Pro ty, kteří 
náhodou nevědí, o co jde (což 
absolutně nechápu), tak vězte, že 
Buboliga je dlouhodobý turnaj 
smíšených rodinných dvojic v tenise. 
Píši sice, že plán je vydávat tento 
plátek ve formě týdeníku, ale jeho 
obsah záleží hlavně na vás. 

Zdraví Pepa Dvořák 

 

Bubovická 

Liga 
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Historie 
Buboliga je hloupej nápad, jak využít již 
i tak dost využité nové hřiště a jak 
zapojit do akce všechny napříč sporty. 
Jak možná víte, máme tu několik 
různých partiček od fotbalu, přes 
nohejbal až po volejbal, ale chybí nám 
tu jaksi sportovní klání, kde by většina 
hráčů začínala na podobné úrovni. 
Takže výsledkem je tenis smíšených 
rodinných dvojic (spolupachatelé jsou 
Pavel Hloušek a Robert Ondrášek). 
Proč je to hloupej nápad – no protože 
od všech jsem dostal „čočku“, že to 
nikdy nehráli, že nemaj rakety atd. Co 
je super, tak všichni oslovení se 
samozřejmě zapojili . Vy se taky 
necháte vyhecovat ke každé 
ptákovině… 

Herní systém 
Pro zúčastněné připomínám herní 
systém. Přihlášené dvojice hrají každý 
s každým na dva sety. Za výhru 2:0 se 
počítají do výsledné tabulky 2 body, 
za výsledek 1:1 je pro obě družstva 
započítán bod jeden. V podzimní části 
máme nalosováno 9 kol (to je snad 
jasný, když je 10 dvojic) a nezáleží na 
tom, kdy své zápasy odehrajete. 
Domluvte si vzájemně termín kdy 
uznáte za vhodné. Konec podzimní 
části je k 31.10.2018. Výsledky se 
hlásí na email pepadvorak@volny.cz, 
nebo SMSkou – číslo znáte. 

Účastníci 
První sezónu hrají následující páry: 

 Eva a Pepa Dvořákovi 

 Jiřina a Pavel Hlouškovi 

 Lenka a Petr Čihákovi 

 Jana a Karel Sochorovi 

 Eva a Míra Dekařovi 

 Míša (zatím neOndrášková) a 
Robert Ondráškovi  

 Adélka a Pavel Ondrovi 

 Zuzka a Jirka Faitovi 

 Kamila a Petr Matoškovi 
Zatáčkovi 

 Petra a Petr Vaňkovi 

Událost týdne 
První zápas, první výhra , první 
prohra  Gratulace Jiřce a Pavlovi 
Hlouškům, kteří vedou celou ligu . 

Stručně 
 Týden ve znamení paniky – 

„nemám rakety, neumím tenis, 
co je tenis?, tady se snad někdo 
zbláznil“ 

 Horečnaté nákupy – „kde maj 
tenisový sukénky?“ 

 Probíhají první tréninky. 

 Okukování soupeřů – „hele, to 
je dobrý, ty dáme“ 

 První nervíky – „já snad 
nevrátím ani jeden míček“ 

 Zatím žádný rozvod 
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