Bubovická

Liga
Přátelé,
další číslo nejoblíbenějšího
tenisového periodika v Bubovicích
vychází se značným zpožděním. O
důvodech můžeme směle
diskutovat, ale já bych si tipnul, že
autor je línej psát a Mr. Andersonovi
došla slina (nějak rychle chtělo by se
říct). Nicméně liga je v plném
proudu a všichni makaj na doraz. Jen
tak dál…
Zdraví Pepa Dvořák

Číslo 4
podzim 2018

18.9. – 14.10.

Úvodem
S nadšením oznamuji, že již hrají úplně
všichni. Ti, které jsem kritizoval za
nečinnost se do toho naopak obuli
tempem nevídaným a zřejmě chtějí vše
odehrát během jednoho týdne –
výborně! Hra se vyrovnává a ač nerad
musím pochválit dámy za velký
progress. Naopak pány (já jsem světlá
výjimka) požádám o méně „obracení
očí v sloup“, „ohryzávání rakety“,
„shánění čísel na rozvodové
právníky“ atd. – zkrátka je vyzývám
k trpělivosti. Přikládám seznam pokřiků
v pořadí dle oblíbenosti:





„couvej!!!!!!!!!!!!“
„běž!!!!“
„proč se zastavuješ???“
„to nevidíš, že to soupeř seknul
a míček se odrazí nahoru???“
 „ber to vážně a přestaň se tomu
smát!“

Výsledkový servis
Zklamu všechny, ale výsledky nebudu
detailně rozepisovat. Asi tušíte, že to
je tím, že v nich mám bordel a slibuju,
že na jarní ligu si zavedu notýsek, kde
si je budu poctivě poznamenávat.
Chtěl bych vypíchnout jeden zápas
z neděle 14tého. Faitovic se utkali
v bitvě na život a na smrt s Dekařojc.
To dokazuje jednak to, že bylo již
nutno hrát za umělého osvětlení
(pouliční lampa vzdálená asi 200m od

hřiště), ale hlavně výsledek 7:6 (7:3
v tie-breaku), a 7:6 (10:8 v tiebreaku). Nikdo z nich to nevzdal a
všichni odlezli z kurtu po čtyřech –
výbornej zápas.
Karel s Janou jsou leadery tabulky a
maj našlápnuto.

Stručně
 Ještě zbývá odehrát 20 zápasů
– PŘIDEJTE!!
 Pavle s Áďou a Michale
s Pavlušou – zaberte, držím
palce. Chce to urvat nějaké
body.
 Rozlučka se sezónou a předání
cen bude v hospodě. Navrhuji
následující termíny: 10.11.,
nebo 24.11. Prosím o vyjádření,
nebo protinávrhy.
 Pořád žádný rozvod! –
PŘIDEJTE! 
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Mač týdne

Fandíme do roztrhání těla…
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