Poděkování za Mladou Prahu
Vážená paní Mgr. Ing. Vlková,
dovolte mi, prosím, jako příznivce kuželkářského sportu a rodič,
ohlédnout se za právě uplynulou kuželkářskou sezónou našich dětí, které se už
několik let, rok co rok, pyšně účastní soutěže Mladé Prahy. Každý rok přibývají
nové mladé talenty a ti odchovaní zase pokračují dál do juniorských ligových
soutěží obohaceni mnohými zkušenostmi a vybaveni kvalitami, se kterými
budou dál reprezentovat jak náš klub, tak tento skvělý sport.
Letošní jaro nebylo vůbec jednoduché, díky pandemii, díky nařízením
vlády, zastavením běžného životního běhu, díky všem omezením, strachu,
zodpovědnosti nás všech, byla určitým způsobem zasažena a poznamenána i
sportovní odvětví, kuželky nevyjímaje. Přesto jsme se všichni dokázali za tenhle
sport bít a vrátili mu to, co se od nás očekávalo. A za to vděčíme v první řadě
celému týmu vedení PKS, předsedovi, trenérům, skupinářům, hráčům. Bylo nám
umožněno dohrát letošní ročník a zakončit ho, jak se patří, velkým Finále Mladé
Prahy. Hráči trénovali v každé volné chvíli a jako by právě to letošní finále
znamenalo víc než kterékoliv jiné, možná právě proto, že v ohrožení si ho každý
o to víc váží.
Chtěla bych Vám, za celý funklub a tým rodičů dětí reprezentující SK
Žižkov, poděkovat za soutěž Mladou Prahu, která je začínajícím hráčům
skvělým odrazovým můstkem do jejich další kuželkářské kariéry a za možnost
dohrání letošního ročníku Mladé Prahy a jeho zakončení velkou bitvou, která je
pro naše mladé talenty obrovskou motivací. Děkujeme za celou organizaci
Finále Mladé Prahy paní Jarmile Zimákové a panu Michalu Truksovi, děkujeme
trenérům panu Františku Rusínovi a panu Aleši Královi a velké díky patří
samozřejmě předsedovi zcela nové kuželny SC Olympia Radotín Ing. Jiřímu
Ujhelyimu, kde jsme tímto soubojem hráčů Mladé Prahy mohli jednak zahájit
provoz kuželny a zároveň zakončit letošní ročník MP.
Ve finále se utkali ti nejlepší a dokázali nám, že se umí nakopnout k těm
nejlepším výsledkům a byla to bitva nervy drásající až do posledních hodů. Děti
nás přesvědčily, jak silnými soupeři můžou být a jak moc jim tento sport dává.
Děkuji za všechny zúčastněné i příznivce tohoto sportu a na závěr se snad
sluší napsat již jen HODU ZDAR. Těšíme se na další ročníky Mladé Prahy, na
další nové mladé talenty a na skvělé zážitky a kvalitní sportovní výsledky našich
hráčů. Jsme pyšní na SK Žižkov a ještě jednou, velké DÍKY.
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