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Příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v
soukromém i pracovním životě všem obyvatelům a přátelům obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic v roce 2012 přejí zastupitelé obce
Vážení spoluobčané,

.

Opět se přiblížil závěr roku, doba, kdy je dobré rekapitulovat činnost za celý rok. Alespoň stručně: dokončena
byla generální oprava budovy obecního úřadu včetně založení nové zahrady a obnovení studny, byla vyměněna
další okna ve škole, téměř ukončena je komplexní
oprava ulice Pod Lesem. Kromě toho, že zde byl nahrazen téměř nefunkční betonový kanalizační řad novým
potrubím, byly vyměněny domovní přípojky včetně připojení dešťových svodů. Hlavním zásahem do trasy odpadních vod bylo vybudování nové oddělovací šachty,
kde se rozdělí voda přitékající z kopce od kostela , která
protékala nepřerušovaně pod křižovatkou dále k Mládežnické ulici. Od křižovatky však v podstatně menším
profilu a tak čas od času při větších srážkách plnila
sklepy okolních domů. V nové šachtě se nadměrné
množství vody oddělí do ulice Pod Lesem, kde je dostatečně dimenzovaný profil. Současně bylo poslední staré
(a často poruchové) ocelové vodovodní potrubí v obci
nahrazeno plastovým. To, co je již vidět, je nová vozovka a chodníky, které se dokončují, včetně veřejného
osvětlení. Technik obce průběžně prováděl opravy na
sloupech stávajícího veřejného osvětlení a „mapoval“
propojení jednotlivých ulic. To se v příštím roce změní,
budeme moci snížit hodnoty jištění jednotlivých tras a
tím snížit náklady na trvalé platby u elektrické energie.
Dojde k rekonstrukci osvětlení v Trávní ulici a části
Mládežnické, vyměníme vodovodní potrubí na Lázeňské
ulici od křižovatky s ulicí Pod Lesem k Mírové, aby

bylo možné položit nový koberec na zbytku Lázeňské.
Zrekonstruovali jsme i 140 m2 starších chodníků. Jak
slyšíte mnohokrát denně ze sdělovacích prostředků,
nečeká nás snadné období. Přesto bychom však i
v příštím roce rádi pokračovali v rozvoji obce. Dostali
jsme od jihočeského kraje čtvrt milionu korun na
zpracování projektové dokumentace obnovy zeleně
v obci, předpokládám, že se podaří získat i násobně
vyšší částku na výsadbu. Bude to oblast podél potoka
od kapličky k samoobsluze, trojúhelník pod trafostanicí Na Vyhlídce, okolí kostela a pod Domovem důchodců. Bude se kácet, ale více sázet. Údržba kultivovaných parkových prostor je dražší než
„divočina“. V Rakousku, Švýcarsku a Německu nevyhynuli brouci, červi, ptáci a drobná zvěř proto, že mají
nádherné městské parky. Nikomu však nepadají suché
větve na hlavu tak často, jak se děje v Česku. Z leteckých snímků obce, dělaných v pětiletých intervalech je zcela nepochybné, že zeleně v obci přibývá. Pokud tomu někdo nevěří, ať se přijde podívat.
Rekonstrukce se v příštím roce konečně začne i na budově Emauz, kde by měl vzniknout soukromý dům
pro seniory, podle předběžných informací s 60 lůžky,
které nahradí ta, která případně ubudou po náročné rekonstrukci Domova důchodců a která si vyžádá téměř
90 milionů korun. Již také začala. Pracujeme rovněž
na přípravě podkladů pro získání financí na rekonstrukci hřiště v Trávní ulici. Jš.

Pojedete do Chorvatska?
Možnost odjet k Jadranu od dobrovodského kostela a nevláčet se s kufry na různá shromaždiště máte již v červnu
příštího roku. Zejména důchodcům je určen zájezd, kde je po celou dobu pobytu přítomen lékař. Letovisko Sv. Fili pov i Jakov je vzdálené 25 km od Zadaru, oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena 100 m od hote lu, snídaně i večeře je organizována formou švédských stolů. Zájezd v ceně 8600 Kč v pokoji s balkonem na moře a
odjezdem z Dobré Vody je třeba objednat co nejdříve u Cestovní kanceláře Geotourist, Žižkova 12, tel. 387 718 503.
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Poplatky za odpady a psy a v roce 2012
Poplatek za odpad zůstává i pro rok 2012 v nezměněné výši. Poplatky za odpady ve výši 500 Kč na osobu trvale v
obci hlášenou je nutno zaplatit do konce února jednorázově nebo ve dvou splátkách do konce února a června
převodem na účet obce, číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj připište číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí a
nebo ve středu. Plaťte však, prosím, až po Novém roce! Znovu zdůrazňuji, že je třeba zaplatit za každou osobu trvale
zde hlášenou. Ti, kteří mají důvod neplatit za všechny osoby v domě trvale hlášené, ať přijdou raději osobně. Toto je
nutno nahlásit každoročně a zejména kvůli kontrolním orgánům, přezkoumávajícím hospodaření obce, napsat čestné
prohlášení! Vyhnou se tak zbytečným komplikacím a obecnímu úřadu ušetří poštovné za upomínky. Osvobození
jsou pouze studenti, kteří studují ve vzdálenějších místech, kde současně bydlí – což věrohodně doloží, osoby trvale
žijící v zahraničí a držitelé průkazu ZTP-P. Ignorovaná upomínka se prodraží. Úlevu mají stále také rodiny s více dět mi do 15 roků věku. Ty platí pouze za jedno dítě. V roce, kdy věku 15 roků dosáhlo, platí se poměrná část za měsíce,
kdy již 15 dosáhlo. Žijí-li však v jednom rodinném domě děti ze dvou rodin, dokonce různých příjmení, je téměř logické, že osvobození od platby vyžadovat nelze.
Zvyšuje se poplatek za psy.
Důchodci (pozor, týká se to pouze těch, pro něž je jakýkoliv druh důchodu jediným zdrojem příjmu, nikoliv pracujících důchodců), vlastníci psa, zaplatí za jednoho psa stejný poplatek jako dříve ve výši 200 Kč, za dalšího 300 Kč.
Ostatní držitelé psa zaplatí za každého 400 Kč. Tento poplatek je nutno zaplatit do konce února 2011 na číslo účtu
30925231/0100, variabilní symbol 1341 a číslo popisné. Jsou-li v jedné domácnosti psi dva, je druhý pes rovněž za
400 Kč. Děkuji za porozumění. jš.
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Uvítáme každého:

nad 15 let, s čistým rejstříkem trestů, s chutí pomoci, s ochotou věnovat volný čas 1–2 hodiny týdně
Hledáme dobrovolníky do Domova důchodců Dobrá Voda. Přijďte potěšit své „sousedy Pod lesem“.
Uděláte radost sobě i jim.
Informace: ADRA, Fr. Šrámka 34, Č. Budějovice
Tel.: 777 195 247, 776 301 201,
E-mail: dccb@adra.cz, web: www.dccb.cz

ZATÍM JSME NEVYZKOUŠELI…
Kvůli ekologické likvidaci starých elektrospotřebičů už
není nutné chodit do sběrného dvora. Společnost REMA
Systém spustila jako první v Česku zcela novou službu zajistí jejich odvoz zdarma přímo z domácností. Projekt s
názvem "BUĎ LÍNÝ" funguje jednoduše. Odvoz elektroodpadu lze objednat buď na speciálním telefonním čísle
840 550 650 nebo na internetu na stránkách www.budliny.cz. Lidé přitom mají dvě možnosti, jak si nechat staré
elektrospotřebiče odvézt. Odvoz více než 150 kilogramů
elektroodpadu - což je například 1 pračka (cca 70 kg), 1
lednička (cca 50 kg), 1 televize (cca 30 kg) a 1 žehlička
(cca 2 kg) - bude zajištěn ve všech pracovních dnech až
do večerních hodin, vždy v předem domluveném termínu.
Při menším množství elektroodpadu, od 25 kg (například
1 stolní počítač se starším typem monitoru), jej pak stačí
vložit do jakékoli krabice, kterou odveze dohodnutá
kurýrní služba."Tuto službu ocení hlavně starší spoluobčané, pro které je potíž zajistit si odvoz jakéhokoli spotřebiče," sdělila Markéta Vokáčová ze společnosti REMA
Systém a doplnila: "S jednou baterií či holicím strojkem,
tak stále bude muset koncový spotřebi

nikoho problém." Projekt "BUĎ LÍNÝ" nabízí řešení
hlavně pro obyvatele malých obcí bez vlastního sběrného
dvora a jiných možností zpětného odběru. "Jako největší
překážku odděleného sběru uvádí koncoví spotřebitelé
donáškovou vzdálenost. Naší službou se jim snažíme vyjít vstříc a odstranit tak poslední překážku ekologické likvidace starých elektrospotřebičů,"vysvětluje Petr Kubernát, co stálo za zrodem myšlenky projektu "BUĎ
LÍNÝ". Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem
odpadu, roste třikrát rychleji než běžný komunální odpad.
Podle výzkumů společnosti REMA Systém vznikne ročně
v ČR přes 119 000 tun elektroodpadu. Domácnosti každý
rok vyřadí např. zhruba 630 000 rychlovarných konvic,
554 000 fénů nebo 350 000 lednic. "Podle našich odhadů
vznikne v průměru v každé domácnosti ročně 30 kg nepotřebných elektrospotřebičů za rok. Efektivně vysbírat a
ekologicky zlikvidovat se ale podaří přibližně 40% z
nich,"upřesňuje Markéta Vokáčová ze společnosti REMA

tel jít na místo zpětného odběru. Věříme ale, že vzhledem
k nárůstu sběrných míst ani to nebude v budoucnu pro
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Doprava v Č. Budějovicích
V rámci budování IV. tranzitního železničního koridoru v
úseku ČB – Nemanice I a jeho dopravně inženýrských opatření
budou v roce 2012 a 2013 uzavřeny viadukty na Rudolfovské
ulici a na „Pražské“. Že to bude znamenat nemalou komplikaci
i pro občany Dobré Vody je nepochybné. V souvislosti s viaduktem na Rudolfovské zatím platí, že nejpozději do 1. dubna
2012 bude zprovozněna Zanádražní komunikace v úseku Rudolfovská – Pekárenská včetně viaduktu v Pekárenské. Od 1.
dubna 2012 do 14. října 2012 bude tedy viadukt na Rudolfovské uzavřen, další jeho uzavírka před definitivním
otevřením je

plánována na dobu od 1. března do 3. června 2013. Průjezd
bude umožněn pouze vozidlům hromadné dopravy a Integrovaného záchranného systému. Viadukt na Pražské (u
Budvaru) bude uzavřen od 1. března do 3. června 2012 a ve
stejném období i v roce 2013. Mimo dvou dnů v tomto období, kdy bude tento viadukt uzavřen zcela, bude zde stále
umožněn průjezd v jednom jízdním pruhu v každém směru.
Díky vozidlům, která pojedou po Strakonické a Pekárenské
směr Ledenice lze bohužel čekat i zvýšenou frekvenci vozidel přes Dobrou Vodu. Jš.

Parkování vozidel

nemůže dělat nic jiného, než jednat. A takové jednání obvykle
skončí příjezdem hlídky a uložením pokuty, neboť se vždy
jedná o porušení zákona. V tomto případě i na razantní dotazy
typu „co s tím obec bude dělat?“ směřované na mě, musím
znovu a znovu odpovídat nic, protože obec ani nemůže. Jedinou možností je parkovat své vozidlo na vlastním pozemku
když to jde, do hospody chodit pěšky atd. Bude to dobré i z
hlediska zimní údržby, která bude brzy také aktuální. Sníh
může napadnout zcela nenadále a parkující vozidla zdržují
úklid. Proto prosím, buďte k sobě ohleduplní a rozumní při
„oznamování“ a těm, co nechtějí pochopit, že i v dopravě platí
zákony, předkládám k oživení § 25 zákona 361/2000 Sb.

V poslední době se na mě někteří obracíte s žádostí o pomoc
nebo o radu v souvislosti s parkováním vozidel v obci. Většinou je to v souvislosti s uložením pokuty za špatné parkování
nebo s poškozením vozidla jiným účastníkem silničního provozu. Protože s narůstajícím počtem vozidel obecně bude tento
problém stále častěji vystupovat do popředí, věnujme se mu
obšírněji. Dostane-li Policie ČR podnět od občana, který nemůže vyjet z garáže na komunikaci a opačně, projít s kočárkem po
chodníku a pod., protože mu v tom brání zaparkované auto,

(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy (na př. u školky se nedodržuje zcela běžně!) co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní ko munikace nebo zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením"Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou"musí ponechat boční odstup nejméně 1, 2 m.
(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně
směru jízdy.
(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat zna mení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné do pravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to
snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozi del jedoucích stejným směrem.
Nikde zde např. ani není napsáno, že se smí stát, byť částečně, na chodníku. Nájemce autoopravny v ul. Požárníků jsem opakovaně žádal, aby omezili počet vozidel, dlouhodobě zde parkujících. Mnohdy tam nejde ani projet, je plná i křižovatka. To způso bí problémy zejména v zimě, kdy se toto problematické místo obtížně uklízí. Aby do zatáčky bylo lépe vidět, umístili jsme zde i silniční zrcadlo. Výzvy k opravně vyzněly bez odezvy, trpělivost došla a brzy proto přijdou sankce. V nově rekonstruované ulici Pod
Lesem vznikne několik parkovacích míst, každý soudný člověk viděl, že mnohdy se tudy nedalo kvůli parkujícím vozidlům projet.
Nebo zkuste projít nebo projet okolo Domova důchodců. Vozidla jak zaměstnanců, tak návštěv zde v poslední době parkují v
množství dříve nevídaném. Proto se zde budují dvě parkoviště ve dvou různých výškových úrovních. A přestože zde ve finále budou vysazeny náhradní kvalitní dřeviny, setkávám se s kritikou na vykácení zeleně. (každý však ví a uzná o jakou zeleň zde šlo).
Ale abychom zůstali u dopravy. Asi před třemi roky se na základě dohody s pracovištěm Policie ČR v Suchém Vrbném podařilo
zajistit dohled příslušníků Policie ČR u Základní školy vždy od září alespoň po dobu, než si ti nejmenší osvojí orientaci v si lničním provozu, který právě zde je dost hustý a hlavně rychlý. Vzhledem k tomu, že toto bylo nad rámec služebních povinností a
všichni víme, že stavy policie nejsou tak vysoké, každý den se tento dohled nepodařilo už před půl osmou ráno zajistit. Přesto vím,
že zde byli často a že už pouhá přítomnost policejního vozidla nebo uniforem, byť přijeli i o chvilku později, se některým řidičům
vryla pod kůži a tu nohu z plynu v okolí školy sundali. Rádoby vtipné, opakované e-maily jednoho tatínka nadřízenému orgánu,
upozorňující na činnost a „včasné příjezdy“, narážka na heslo „Pomáhat a chránit“ vedly k tomu, že Policie ČR od této hlídkové
činnosti u naší školy, kterou skutečně prováděla nad rámec svých povinností, ukončila. Na Lázeňské ulici byl alespoň namontován
radar s orientačním měřením rychlosti, na který ti rozumní zatím reagují uvolněním plynového pedálu. Celková cena zařízení přesáhla 60.000 Kč, v příštím roce bude osazeno i v protisměru.
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SK Dobrá Voda u českých Budějovic oddíl kopané – mládežnická mužstva – podzimní část hracího
ročníku 2011-2012.





Mini přípravka – nehraje soutěž ale zúčastňuje se zatím jenom turnajů
Mladší přípravka Okresní soutěž – po podzimních kolech 4. místo – 18. bodů
Starší přípravka Okresní přebor – po podzimních kolech 2. místo – 30. bodů
Mladší žáci Okresní přebor – po podzimních kolech 4. místo – 15. bodů

Náš fotbalový oddíl má čtyři mládežnická mužstva, o které
se stará skupina dobrovolných trenérů. Jedná se o 68 dětí
z Dobré Vody a přilehlého okolí. Tímto chci za nás, trenéry
mládeže, poděkovat všem sponzorům, kteří se podílejí na podpoře mládežnického fotbalu na Dobré Vodě. Především Obci
Dobrá Voda u Českých Budějovic a firmě Evocati s. s r. o. za
pomoc a spolupráci v této oblasti.
Mini přípravka, ročníky 2005 – 2006, zatím nehraje
pravidelnou soutěž, ale fotbal chlapce baví a pod vedením
trenérů Petra Dejmka, Zdeňka Frolíka mladšího a Oty Zavřela
ukazují ve svém herním projevu dosti velký posun kupředu a
dělají nám radost. V příští fotbalové sezoně, 20012-2013, již
někteří z nich budou hrát soutěž mladších přípravek.
Mladší přípravka, ročníky 2003-2004, hraje Okresní soutěž.
Toto mužstvo vedou trenéři Jan Baštář, Ctibor Novotný, František Šafář a Jan Šulista. V této soutěži si nevedou špatně a
mnohdy ukazují někteří z nich dobrou fotbalovou vyspělost.
Někteří z nich již zkusili soutěž starší přípravky. Je to pro ně
velkým přínosem do budoucnosti. Starší přípravka, ročníky
2001-2002, hraje Okresní přebor. Po podzimu má pouze jednu

prohru a vede si v soutěži zatím celkem dle očekávání. Toto
mužstvo vedou trenéři Josef Janů, Libor Valenta a pomáhá jim
Antonín Libertin. Jsou to zároveň trenéři mladších žáků.
Mladší žáci, ročníky 1999-2000, hrají Okresní přebor a jsou
pro nás dosti velkým překvapením svým výkonem, protože
většina z nich je věkem ještě v kategorii starší přípravky. Přes
tento věkový rozdíl se dokázali o své umístění ve své hrací soutěži řádně poprat.
Přes neustálou péči a aktivitu všech trenérů mládeže vyvstává pro náš oddíl zásadní problém. Je to nábor nových mladých hráčů – chlapců nebo i dívek – ročníky 2001 až 2006. I
když bylo v průběhu září provedeno rozvěšení informací o
tomto náboru jak ve škole, tak na vývěskách Obecního úřadu
Dobrá Voda u Českých Budějovic, nemělo to zřejmě u rodičů
moc velkou odezvu, jak ukazuje počet přihlášených. Proto
znovu tímto vyzývám všechny rodiče na Dobré Vodě, ale i
v přilehlém okolí, aby oddílu kopané, hlavně v této oblasti
projevovali co největší přízeň. Předem za toto děkuji.
Za všechny trenéry mládeže SK Dobrá Voda u Českých Budějovic – Libertin Antonín

Mistryně světa žije mezi námi
Hra racketlon se řídí mezinárodními pravidly pro jednotlivé sportovní discipliny (stolní tenis, badminton, squash,
tenis). Následující pravidla jsou výjimky a dodatky, specifické pro racketlon. Bodování: Hrají se čtyři sety s jedním
soupeřem do 21 bodů (v pořadí stolní tenis, badminton, squash, tenis) beze ztrát, v každé disciplíně jeden set. Za stavu
20:20 set pokračuje, dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového rozdílu skóre.
Ve dnech 24.-27.11.2011 se konalo již jedenácté mistrovství světa v racketlonu. Celý turnaj absolvovalo celkem 400 hráčů a
hráček, ale sledovány byly především hlavní kategorie MEN a WOMEN ELITE. O titul mistr světa usilovalo 64 mužů a 32.
V obou kategoriích byl boj o trůn nejvyšší zcela otevřen. Mezi ženami nastoupila i česká reprezentantka Zuzana Kubáňová
z Dobré vody. Jako nenasazená hráčka s malým počtem odehraných zahraničních turnajů byla tak trochu neznámou a otazníkem celé soutěže. Zuzka je bývalou závodní tenistkou, závodní squashistkou a racketlonu se aktivně věnuje poslední tři
roky. Mezitím stihla porodit nyní již jednoletou dcerku Niktiku a vrátit se do velkého světa racketlonu.
Prvním dnem se probojovala bez zaváhání, když prvním kolem prošla celkem bez problémů přes německou 26. hráčku
světa Irene Seifert a ve druhém kole vyřadila nasazenou jedničku a první ženu světového žebříčku Kerstin Peckl z Rakous ka. Druhý den byl na pořadí pouze jediný zápas. Čtvrtfinálovou soupeřkou byla Kubáňové opět Rakušanka Verena
Fastenbauer. Ta se ukázala být nelehkým oříškem. Přestože je se Zuzkou dělí pouhé tři pozice na světovém žebříčku (Zuzana 43. a Verena 40.), bitva o postup byla tvrdá! Verena se ukázala být velmi luxusní badmintonistkou, když Kubáňovou nechala uhrát pouhých 5 bodů. Zuzka tou samou mincí oplatila soupeřce ve squashi, když jí pustila pouhé 3 míče. A protože
první disciplína - stolní tenis byl naprosto vyrovnanou partií, musela rozhodnout poslední disciplína – tenis. Míček po míčku
sbíraly obě soupeřky body, aby nakonec Zuzka zvítězila 17:15.
V neděli zbývaly poslední dva zápasy. Semifinále a finále (a o třetí příčku). V semifinále českou racketlonistku vyzvala již
dobře známá Polka Marta Jez. Česká hráčka překvapila a sehrála naprosto vyrovnaný souboj, když v první disciplíně získala
celých 19 bodů. A tím byl celý zápas víceméně rozhodnutý. Po běžném výsledku 21:10 v badmintonu už Polka věděla, že
nemá šanci duel dotáhnout k vítězství, protože squash je Zuzky nejsilnější a Marty naopak nejslabší disciplína.
Finále: Ze spodní poloviny pavouka se probojovala německá naděje Nathali Zeoli. Ta se netajila tím, že se na MS světa
velmi intenzivně připravovala a že ho chce vyhrát. Ale opět netradičně a překvapivě vlétla Kubáňová do své nejslabší dis ciplíny – stolního tenisu - a předvedla naprosto pohádkový výkon, když soupeřku, která do té doby v ping pongu sbírala
cenné body, přímo rozsekala 21:6. Nathali, ale jako velmi slušná badmintonistka, stáhla náskok na pouhých 5 bodů skvěle
odehraným badmintonem a tak se šlo na squash. Nathali má doma i squashový kurt a zdálo se, že půjde o vyrovnanou bitvu.
Ale Zuzka nechtěla očividně nechat nic náhodě a ve své nejsilnější disciplíně ponechala soupeřce pouhé 2 míčky. A titul byl
na světě! Náskok byl více jak 21 bodů a tak soupeřky podle pravidel už nešly ani na tenis.
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