Jubilejních dvacet pět let trvání slavil turnaj „Člověče, nezlob se“ pro dospělé, který pořádá TJ
Sokol Opatovice. Letos to bylo 9. března.
Z nevinného turnaje před čtvrtstoletím, který si uspořádalo pár jedinců, se vyvinula akce, jež se
musela kvůli velkému zájmu několikrát stěhovat. Nakonec zakotvila v přísálí Lidového domu,
jehož prostory jsou kapacitou dostačující. Letošního ročníku se zúčastnilo padesát dva hráčů.
A tak jako každý rok začátkem března se prostorem nesly jak výkřiky nadšení, tak projevy vzteku
a nadávky nad průběhem hry. Zcela zmizely vlastnosti jako slušnost nebo úcta ke stáří. O
džentlmenství mužského osazenstva k něžnému pohlaví nemohla být vůbec řeč. Soupeři
nemilosrdně kosili vše před sebou, ve snaze dostat své figurky do ovčince.
Vůbec je nezajímalo, zda proti nim sedí kamarád, bratr, sestra, či dokonce matka nebo otec. Vše
bylo podřízeno tomu dostat své jméno na letošní štítek na třetím podstavci putovní kostky.
Hrála se 4 kola, z nichž se bodově nejúspěšnější probojovali do finále. Hráči, kteří docílili
nejmenšího bodového zisku hráli o poslední místo. Toto poslední klání prohrál Jirka Ligač, který
o sobě může prohlásit, že byl absolutně nejslabším hráčem turnaje.
Na finálovém plátně se rozehrál nelítostný boj o prvenství v letošním turnaji. Věkový rozdíl mezi
aktéry finále byl sice přes čtyřicet let, ale na průběhu hry to znát nebylo. Své figury dovedl první
do ovčince Mira Strnadel a stal se tak vítězem letošního ročníku. O dva hody pozadu skončil
Pavel Vymětalík, následován Honzou Sehnálkem a Zdeňkem Rakem.
Tato akce ukazuje, že „Člověče, nezlob se“ není jen hrou pro děti, ale že se u ní dokáží skvěle
pobavit i daleko starší hráči, třeba i s rozdílem dvou generací. Zároveň je to setkání přátel a
kamarádů v době, která není zrovna vhodná na venkovní aktivity. Po celou dobu turnaje
panovala výborná atmosféra a všichni byli zcela jistě spojeni.

„Člověče, nezlob se“ zdar a hlavně klídek.
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