
Privítanie a pozdravenie účastníkov 

Ahoj všetci a vitajte tu 

Stretávame sa v Lučatíne už zase, tentoraz po 7. a počasie bude aké bude, s tým nič 

nenarobíte. Na dnes som vybavoval dážď, uvidím, či sa to podarí. 

Jeden by povedal, že 13 kvalifikačných turnajov stačí a že už by mohla tá 32 na áčkové 

majstrovstvá byť istá, ale nie, na Hrone finišujeme proti prúdu a po turnajoch v Štúrove, BB 

a tu v Lučatíne príde na rad aj Brezno. To bola taká predčasná pozvánka od Džonyho Milana, 

ktorému týmto neodovzdávam slovo. 

Ako z Vás málokto vie, 2.7.2016 bola veľká sláva. Nemám na mysli prvý turnaj v Kežmarku. 

No a teraz pekné slovo od pani predsedníčky: Niečo povec o tom viac. Pár slov o Mirovi 

a Lucke Ondrejkovcoch. 

Prajeme Vám, aby ste onedlho kočíkovali a trebárs aj na turnajoch priviedli nejakého Minora, 

ktorého pomenujete dajme tomu Elvis alebo Eliáš a skrátene ho budeme volať ELO. 

Z tých ďalších mien, chlapčenských ale i dievčenských, prichádzajú do úvahy: DaniELO, 

GabriELO, EtELO, AngELO, EmanuELO, MarcELO, GizELO, PetronELO, StELO, VendELO, 

AurELO, KornELO, IzabELO, AdELO, JELO, HELO, MELO, ŽELO a BELO. 

Prípadne Barbora, patrónka baníkov a dELOstrelcov. 

Alebo Buchholz. 

Keby ste mali dvojičky, chlapča a dievča, môžu sa volať Rastislav Michalka. 

Sám som zvedavý, koľko mien som práve teraz odpísal a už v žiadnom prípade nepripadajú 

do úvahy. 

Hlavne nech sa narodia v pondELOk a nech sú zdraví a máte z nich radosť. 

 

 

 



Okoloidúce vlaky a tipovacia súťaž. 

Počas turnaja sa tu budú preháňať vlaky, a s tým je spojená tipovacia súťaž: takže na tipovací 

papierik napíšte celkový počet vlakov, ktoré sa tu budú preháňať, ďalej počet nákladných 

a ďalej počet osobných vlakov. Počítame od tohto momentu. Fčul. 

Pozdravuje Vierka Jambrichová, ktorá sa odhlásila. Keď sme spolu včera volali mala taký 

zastretý hlas, ale pravdou je, že si nechcela pokaziť ELO 2000. Pozdravujú aj iní a ďalší, Kaja, 

Janko, Mirka s Jarom, Braňo s nikým, ďalší, ktorí neprišli, Lucka poslala s pozdravom aj nejaké 

knihy, ktoré dala do súťaže. 

Všetci poslúchajte, výsledky dajte Mirke na spracovanie štatistických ukazovateľov, bingá 

krúžkujte alebo inak označte, miestami napíšte číslo stola. Dodržiavajte Desatoro. 

Ak nebude čosi jasné z gramatiky a tak, pomôže Ivan Pastucha. Ak nebude niečo jasné 

z pravidiel, volajte mňa. 

Obed po 4. kole, halušky na 2 spôsoby, so slaninou a bez nej. 

A vypnite si mobily, alebo dajte na tichučké zvonenie, dnes nebudem konkrétne menovať 

Zdenku. 

Na turnaj prišli aj 3 nováčikovia, Beáta Hrubá a manželia Anna a Michal Miklovičovci 

z Brezna. 

A budeme mať také malé, ale aj veľké okrúhliny. V prvom kole odohrajú svoje sté zápasy oba 

Horňákovci, Ivan Brodenec 6-stý. A v 3. kole svoj 4-stý zápas odohrá Dano Brezovan – 

neprišiel. Ja odohrám svoj 7-stý zápas v prvom kole proti Anne Miklovičovej a moja štatistika 

dovčerajšia je 388 výhier, 2 remízy a zvyšok prehry. A jeden vyhratý turnaj, minulý rok na 

Kubínskej holi. 

Prajem Vám príjemný turnaj. 


