
FINÁLE STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA SENIOROV O PUTOVNÝ 
POHÁR STAROSTU PETRŽALKY 
(18.10.2012; Rozhlasová stanica Regina; Rádiobudík; 07.40; 3 min.; BABINSKÁ Mária) 

Moderátorka:  

"Včera bolo v bratislavskej Petržalke v Centre voľného času na Hrobákovej ulici finále 
stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostu mestskej časti. Súčasťou petržalského 
Seniorfestu je každoročná súťaž seniorov v tomto športe."  

M. BABINSKÁ, redaktorka:  

"Ako sa vám športuje?"  

H. HOTOVÁ:  

"Výborne."  

M. BABINSKÁ:  

"Predstavte sa nám."  

H. HOTOVÁ:  

"Halka HOTOVÁ a chodím na stolný tenisový turnaj už asi 10 rokov. A príčinou toho sú dvaja naši 
chlapi, ktorí zagitovali aj nás, ženy a od tej doby s nimi chodíme na tréningy, chodíme na súťaže 
a proste starajú sa o nás, aby sme trošku aj my dosiahli nejakých tých výsledkov."  

M. BABINSKÁ:  

"Vy ste sa stali víťazkou tohto stolnotenisového turnaja. Koľko rokov už teraz hrávate ping pong?"  

H. HOTOVÁ:  

"Hrám od dôchodcovského veku, to znamená od 60 rokov."  

M. BABINSKÁ:  

"Je podľa vás ping pong náročná hra?"  

H. HOTOVÁ:  

"Na pohyb je náročná a hlavne je na postreh, reagovať rýchlo, sledovať loptičku a správne držať 
a pohybovať sa, no aj trošičku šťastia."  

M. BABINSKÁ:  

"Dávate aj tzv. prasatá?"  

H. HOTOVÁ:  

"Moje skúsenosti sú najviac čo mi ubližujú, to sú tie prasiatka a potom netrafiť stôl."  

M. BABINSKÁ:  

"Stolný tenis má rád aj Jozef VÁCLAV. Pán VÁCLAV, odkedy už hrávate ping pong?"  

J. VÁCLAV:  

"Venujem sa tomuto športu rekreačne od mladosti. No a potom keď prišiel vek a dostal som sa, 
dnes sa tomu hovorí do denného centra, no tak samozrejme všelijaké rôzne aktivity tam boli, medzi 
nimi aj tento stolný tenis, tak sme začali sem chodiť na Hrobákovú. Je to výborná záležitosť, sa 
športovo vybláznite, vyžijete."  

M. BABINSKÁ:  

"V kategórii do 65 rokov zvíťazila Helena POSTOVÁ. Vy ste dokonca už aj minulý rok zvíťazili, 
nemáte tú konkurenciu?"  

H. POSTOVÁ:  

"Ale ja myslím, že hej, no ale to je trošku aj o šťastí, aj o kondícii, aj všeličom inom."  

M. BABINSKÁ:  

"Prečo vás baví tento šport?"  

H. POSTOVÁ:  

"Je to dobrá kondícia, človek sa cíti taký lepší, zdravší, ohybnejší, takže prospieva to len zdraviu."  

M. BABINSKÁ:  

"Alica DONTOVÁ je kultúrno-osvetová pracovníčka z Domu kultúry Zrkadlový háj. Teraz po tretí 
raz organizujete v rámci Seniorfestu stolnotenisový turnaj pre seniorov. Koľko sa tento rok prihlásilo 
do súťaže?"  

A. DONTOVÁ:  

"Možno že troška menej bolo súťažiacich ako po minulé roky, ale boj bol urputný určite, pretože 



museli robiť niekoľko zápasov, aby získali poradie v jednotlivých kategóriách. Súťažia v kategóriách 
do 65 rokov, nad 65 a nad 70 rokov. Takisto ženy aj muži."  

M. BABINSKÁ:  

"Koľko bolo mužov, koľko žien, aký bol záujem?"  

A. DONTOVÁ:  

"Bolo 11 mužov a 8 žien."  

M. BABINSKÁ:  

"Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto stolnotenisového turnaja bude až na budúci týždeň 
v utorok."  

A. DONTOVÁ:  

"Stolnotenisový turnaj prebiehal už od začiatku októbra a keďže už sme získali výsledky, chceme 
odovzdať ceny slávnostnejšie, takže využijeme tanečnú zábavu."  

STORIN 

 


