
  6.JULY.1930

Soccer ovládli Macaroni, volleyball Espresso
Včerejší podvečer 

patřil, krom jiného, také 
vyhlášení sportovních tur-
najů, proběhlých v posled-
ních dnech ve White Riv-
er. Ocenění za nejlepší tým 
turnaje v socceru si odnesl 
tým Macaroni, který si 
bez jediné porážky došel 
až pro celkové prvenství. 
„Některé zápasy byly 
opravdu vypjaté až do pos-
lední vteřiny. Jsme rádi, 
že si z takto prestižního 
turnaje odvážíme prven-
ství.“ prozradil kapitán 
týmu Dlaždičino. Na 
tomto skvělém úspěchu 
má také nemalý podíl 
brankář Šamponíno, 
který nevykryl pouze dvě 
střely soupeřů. „Šlo to 
jako po másle.“ přiznává 

hrdina s radostí. Pouze 
jeden bod dělil týmy na 
druhém a třetím místě. 
Radostnější byli nakonec 
Tortellini: „Ano, máme 
radost“ potvrdil nám 
trenér Standa Rozcvička. 
Třetí příčku obsadili Pan-
zani a jako čtvrtí skonči-

li Gnocchi. „Do příštího 
turnaje musíme ještě 
hodně věcí dopilovat.“ 
přiznal zklamaný Elpíno.

Cenu pro vítěze volejb-
alového turnaje si převzal 
tým Espresso, jenž si 
dokráčel pro prvenství 
bez jediné porážky. Hlavní 

oporou týmu byl nejvyšší 
smečař a srdcař tohoto 
týmu Don Poldíno, který 
se vyjádřil k úspěchu: „Za 
vítězstvím stojí převážně 
týmový duch, který se 
projevil na komplexním 
výkonu celého týmu. 
Rád bych vyzdvihnul 
Eviččiny balóny, přihráv-
ku Motýlovu, servis Týny 
a univerzální hru Katky.“ 
Na stříbrný stupínek se 
postavili hráči týmu Mo-
caccino. Záda z bronzové 
pozice jim krylo Piccolo. 

Nezbývá než pobla-
hopřát oběma vítězům 
a poděkovat ostatním 
týmům a divákům za 
vyhecovanou atmos-
féru při všech tur-
najových zápasech.

Gastronomické okénko z White River
V nejrušnější ulici 

White River Restaurant 
street se vaří ta nejlepší 
káva, podává se to ne-
jchutnější jídlo v širém 
okolí z těch nejkvalitně-
jších potravin. Lidé sedí 
na zahrádkách restau-
rací a zpříjemňují si do-
polední, polední či od-
polední chvíle. Z pohledu 
personálu není vše tak 
příjemné, jak se zdá. 

 „Na potravinách 
rozhodně nešetříme, a 
to jak na kvalitě, tak na 
množství. Naší filozofií 

je zdravá a vyvážená 
strava.“ říká hospodář a 
zároveň starosta White 
River Bobby Sixkiller, 
jenž musí každý den do-
dat čerstvé potraviny. 
„Vždy brzy ráno skočím 
se svým druhem Cipinem 
Marcellinem Bernardi-
nem do vozu a vyrážíme 
do nedalekého Marshova 
pro skvělou pramenitou 
vodu, do které doléváme 
báječné ovocné šťávy. Po-
dařilo se také zajistit kaž-
dodenní dovoz čerstvého 
pečiva smluvní firmou 

Penem. Právě dnes ráno 
jsme překládali pečivo ve 
3 hodiny ráno. Z nedal-
ekého podniku Globino 
dovážíme ovoce, zeleninu, 
maso, těstoviny a další po-
traviny dle neuvěřitelně 
skvěle připravených ob-
jednávek, které připravila 
Bobina Sixkillerová, sta-
rostova žena. Společně se 
svou pomocnicí Helínou 
Honínovou to nemá vůbec 
jednoduché, neboť musí 
denně připravit téměř 90 
porcí.“ dodává Bobby. 
„Obyvatelé White Riv-

er jsou vděční strávníci 
a dokáží ocenit kvalitu 
nabízené stravy. Někteří 
jsou schopni vystát něko-
likasetmetrové fronty, 
jen aby si pochutnali na 
nejlepším jídle v širém 
okolí.“ shodují se Helína 
s Bobinou. Za své doved-
nosti vděčí kuchařským 
celebritám, jako jsou 
Zdeníno Polreichino, Jam-
ieno Oliverino, Emanuel 
Ridino či Magdalína Do-
bromilína Rettigo. Jejich 
heslo zní jasně: „Kvalitním 
jídlem ke kvalitní stolici.“


