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t6nto dopis píší jnénem našeho ďeskonořavskébo klubu ve torrínů, který
vo spoloěoé výpravě přihlrísi]. na 8.ME 169 čeo\ých'l4 slovons{ých hráóů a 16 doprovázejícíc}r
osob..c€lkově pod}g poětu hráěů jsne byJ.i tlruzí za Něnc i a zaplatili jsme ván jednorázové
19.752 EUR za vkladyoDalší čeští bráč i saoostatně agi ]..00o EUR.A tín to pro vás skoaóiIo,
zapl.atili jste a ooo to nějals dopadne.,

To"že jste si troufti uspořádat šalr'pionát ve čtyřech heJ.ách a to ješ-
tě ve vzdálerrosti 3 až 4 kn neilokáže uspoŤádat nikdo,natož vy'ktoří jste arri noměli dostatoč-
ný zájen a žádné zkuše.aosti.Z našo}ro pohledu to byl organizačně naProsto nejborší šarnpionít
z tlosavadních osni.

Náš k1ub ně1 na B.trffi s}:rlě}é sportovní úspěchy.Získali jsne 15 mgdailí
a ekončili jsme druzí v hodnocení států.Po tóto střiíJrce jsne byli naprosto spokojeni!

S odstupen času přehJ.ížím i řadu drobrtrých nedostatbi'sl.e na ty h1avní
rnuoín upozornit,už z toho důvodu,aby sa příště néopakovaly.Našo výprava i přos nespornó
sportovní úspěchy odjížděla domů rozěarovrína!

!*9-19j1Ě!Ě1-9!u!{'
l)Nalosovarró pavouky na ětwtek,byly vyvěšer1y až ve středu ko1en 22

hodiny a to joště do tny'protože jste v hale z}ras]-i svět].a! Hráč i sl byli nuc eni svítít ba-
terkaei' zapalovaěi a lry ref1oktory z auta.A to joště paÝouky oeby1y všechny ! Nělrbe ří hráči
se dozvěděli'kde hrají až Ýe čtvrtok rdno ! Co jste dě1ali celou středu by nne zajínalo.Vši-
cbni ostatní pořadatelé jsou s losovánín botot,i najpozději do 17'00 hodi:o'někde u néně po.
čeŤrrějšícb kategorií už v úter1ý večer'A kdo přišel na to nasadit vo čtvrtok singJ-y a ětyřhry
nqjednou v různýoh hat|á.oh a v přibližně stojnou hodinu'ten zniěi1 ceIý šanpioruít.Nejdříve so
nusely hrát singJ.y a teprve potom ě tyřhry i kdyby s€ Ítru6€]' posunout čag třeba na 24'00 hod.
Vůbec jste aebrďi v úvabu' žó gé h!áě probojuje třeba v sín€:lu ťlo W a ve ětyřhřo do l.tr nebo
obráceně.Naprosto noznámou by1i pro vás čtyřtrry'kdy spo1u bráli hráči z růzqÍch věkových ka-
tegorií.

Bojía se dornys1et'jds to by1o u ji4ých států'když janon rqy jsrue
mě].i téněř 40 s}reěovartých aápasů'z toho jich vétšina. padá na váš wub.Nelze spoěítat přesně,
protožo jste neuvadli E€' irrtora€tu všschly uisledky, zv].áštó a fuF.! Irs jsne ně1i tal<to poško-
zena 2Ž hráčů'kteří jak jste jin doporuěiliraby si vybrďi jodnu kategorii a druhou slceěo.
va.].i'qož je naprosto n6g1ýcha!é a n6uvěřite1!é ! vy jgte totiž naprosto neuzruivaJi }F! Jeli-
kož taHlo poškózen:í hráěi si zaplatili vlJady do obou soutěží,žádáme. pro ně vrácgní a1espori
čtwtiny vkladů, to je 25 EUR na osobu.@
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Buěte velice rádi;že jsto naslyšeli,oo tito hráčí říka1i o organí.
zaoi šampior:rítu.Náš qfbor bohužgl ěeli1 í vyhrůžlcfur' že jsne jo na1líkali la šalpioarít a oni
museli rozbodující zápasy v tr.íE,na které se vo]-ioe těši1i skročovat ! Yětšina hréčů zná svoji
výkorrrrost,ví, že nikdy novyhrají šanpiorr.ít1ale přesto jezdí.&ídi hrají v },F proti slabším
za}raliěnín soupeřům a sledují si 

'do 
kterého ko1a so probojova1i.Trvalo ruím cel-á J-éta'než

jsns dali ťlobronady tuto obroÝskou partu nadšenců jezdících na všechny liE i il'Is.Jsmo malý
stát a nyní příhl-ašujere víco hráěů nož tradiěni Ang1ie , Švédsko,Francis,Itálie a da1ší ve}ké
státy! Ťěmto poškozanýn jsen musel s3.íbit'že napíší tento dopis 

'protože 
oni na křivdu z Po-

roěe ještě nezaponnól"i !

2)stá16 chybí výs1edky na interrretu.Co chybí by zabralo dal.ší pů1.-
stranu tohoto dopisu.Jgou i obÍr',cené výsladky ts. v kat.l'[5OD a $l-lOD.li případě vašaho zájmu
pošJ.ane E. nailen.
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to ].e fony a dokonce jsta ruím vnítili i dopo.ěeq,i dopis posJ.aqý na adresu:organization cornrniitee Evc- 2oo9'Á1ej* i'uo'" 72.HR Loa 4a z;

5rebrDopí-s sa vráti]. asi po nósíoi a n{,us ho uložený,nůžona předÍožit.Tín pááen jste neuy.]-i sehopni opravit i baná]'ní chyby v jnénu a kat.hráiie o což.;sna vás narně žádaIi!
4)v hele Dianant jste testova1i,.zda vetoráni vy<lrží hrát asi ve 4oo0'vše

dopedl.o dobře nikdo nezko1aboval, vydrželi l V hale Žatioa v nústech demontované tribuny se
h!á].o na naprosto neosvět}er{ých sto1ech'kd€ bychon nopořádati ani okresrr-t přebor.

5)Medď]'istrůn jste předáva1í jalco cenu - 1evandu1ový sá3ek proti noJ.ůn
nebo -rybiěku s ea€ng ten na lednici asi za 2 EUR.S nyšl€Í&ou na to,zda ii pořaaatetó nys:.í,
že wá'ga dona nro1y a v oě€laí\,ání 

'. 

ža příště ťlostanu tóatetní papír 3i qýd1-o jsen oběncony"
y1hodí]- do nejb1ižšího odpadkovélo koše.Pokud uenáte peníze ná fiaJó póháry- vzor Bratisiava,
Ťi iiné hodnotné suvaqýry a1espoň za 15 éí 25 EUR nodávejte railějí nic.lryslíu,že rctlai1istý
těrnito cenami jenon urážíto! v Rottordanu dáva]-i s1un6ěnici a teiÍ to byló ješíě rrorší t

l{a rozdí]. od rpaokarrého šaqlionátu se ni 1íbil závěraěný oeremoaiál s
hudbou a předávarré nedaile byly na slušné úrovni.

Pokud po přošetření tohoto doPisu akceptujeto nlíš wávrh ne Ýnícení 25 EUR
za poškozenou osobu v ce].kové suruě 55o EUR'poš].6te rta toto ba^ukovní spojen:í:
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