Nohejbalový turnaj v Popovicích
Pro havlovické nohejbalisty se stalo již tradicí, že na poslední srpnový víkend odjíždějí i se
svými manželkami a věrnými příznivci na nohejbalový turnaj trojic do Popovic. Popovice je
typická moravská vesnička asi 15 km jižně pod Brnem, která letos pořádala nohejbalový
turnaj už po dvanácté. Havlovické nohejbalisty na tento turnaj přivedl a poprvé přihlásil Jarin
Čech – majitel autodopravy v Těšanech a pravidelný účastník HAPO. Ne jinak tomu bylo i
letos, když se hráči Havlovic, hrající pod názvem Autodoprava Čech a Ringotour Těšany,
zúčastnili popovického turnaje už třetí rok za sebou. Atmosféra na turnaji byla jako vždy
vynikající a kromě jedenácti startujících družstev k dobrému průběhu přispěly i fanynky
z Havlovic, posílené o další hlasité roztleskávačky z Těšan. Právem byli ti, kteří fandili
týmům hrajícím pod hlavičkou Jarina Čecha na konci turnaje vyhodnoceni jako nejlepší,
nejhlučnější a nejslušnější fandové a obdrželi od pořadatelů zvláštní cenu. Při vyhodnocení
pořadí celého turnaje se neztratili ani hráči z Havlovic, když hráči hrající pod hlavičkou
Autodružstva skončili na pátém místě a hráči Ringotouru na místě šestém. První družstvo
z Havlovic hrálo v sestavě Dufek, Stach, Pitaš, druhé družstvo v sestavě Paulus, Čáp St. a
Stoklásek. Druhé družstvo bylo vyhodnoceno jako nejstarší v celkovém součtu dosažených let
na hřišti. Vítězem celého turnaje se stali hráči ze Šlapanic. Kromě sportovního klání
v Popovicích navštívili účastníci zájezdu i nově postavenou, krásnou dřevěnou rozhlednu
„Výhon“ nad Blučinou, kde je nádherný rozhled na Pálavu, Brno, Znojmo, Hodonín a při
dobré viditelnosti není problém dohlédnout až do Vídně. Ve Společenském domě
v Šitbořicích si všichni zahráli, tři hodinky, na dvou drahách bowling, prohlédli si nádherně
upravenou vesničku Šitbořice s mohutným kostelem sv. Mikuláše a vzorně opatrovanou
secesní farou. Nezapomněli ochutnat i známý sirný minerální pramen Štengar. V Rajhradě byl
navštíven i benediktýnský klášter a nebylo zapomenuto i na návštěvu těšanské kovárny,
kterou nikdy havlovičtí nohejbalisté nezapomenou navštívit, stejně tak jako rodný dům
Maryši. Sobotní večer patřil návštěvě vinného sklípku Petra Kupky v Šitbořicích, kam se také
již tradičně všichni nohejbalisté z Havlovic i se svými přáteli těší. Poslední zastávka patřila
hodům v Moutnici, kde nám kamarádi dali na cestu několik táců posvícenských koláčků, které
jsme pak při kafíčku, a hodnocení zájezdu, spořádali v příjemné hospůdce v Telnici.
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