
Předposlední srpnová sobota (24.8.)… krásné počasí… osadní hřiště Hřebena… co to může 

být? No přeci 21. ročník nohejbalového turnaje! 

Scházíme se jako vždy na devátou a opět za účasti 10 teamů.  

Po krátkém úvodu je rozlosováno do 2 skupin takto: 

A: Úsvit, Hřebena 1 (Petr, Martin a Michal Procházka j.h.), Silver Foxes, Chlomek, Amarillo 

B: Minotauři, Hřebena 2 (David, Péťulka a Dominik j.h), Piko, H2SO4, Temno 

 

Po velmi vyrovnaných bojích ve skupinách dochází na populární zápas o poslední místo, do 

kterého nastupují nepostupující, poslední teamy z obou skupin a to byly Hřebena 2 a Silver 

Foxes. Na teamu Hřebena 2 byla vidět větší touha po vítězství a nakonec tento zápas také 

s přehledem vyhrávají! 

Pak již přicházejí nelítostné, vyřazovací, ¼ finálové zápasy: 

ÚSVIT : PIKO (10:4/10:5) – jednoznačný postup Úsvitu 

HSO4 : CHLOMEK (10:2/10:4) – zkušený postup H2SO4 

AMARILLO : TEMNO (10:4/10:6) – Amarillo pokračuje ve výborném výkonu a zaslouženě 

postupuje 

MINOTAUŘI : HŘEBENA 2 (10:9/9:10/10:6) – bezesporu největší drama dnešního dne!! První 

set si pro sebe berou Hřebena a i ve druhém pokračují ve výborném výkonu až do stavu 9:7 

...jenže pak …přijde kolaps…prohra 10:9. V rozhodujícím 3 setu se z toho již nejde 

vzpamatovat :-( Bylo to blízko a navíc s takovým soupeřem, jako jsou Minotauři!! 

 

Semifinále: 

AMARILLO : H2SO4 (7:10/10:9/10:2) – velký obrat Amarilla a selhání H2SO4! 

ÚSVIT : MINOTAUŘI (10:6/10:6) – Úsvit si pohlídal závěry obou setů a nedopustil žádné 

drama. 

 

Zápas o 3 místo: 

MINOTAUŘI : H2SO4 (10:6/10:4) – Minotauři byli v rozhodujících částech zápasu kvalitnější a 

zaslouženě vystoupali na bednu! 

 

Finále: 

ÚSVIT : AMARILLO (10:6/10:2) – Robert a spol. zúročili svoje zkušenosti a bezpečně si došli 

pro zasloužené vítězství! 



 

Bylo to jako vždy skvělé, a to nejen díky fanouškům, divákům, kterým patří velký dík, ale 

samozřejmě také díky výborným výkonům hráčů. 

Jsem potěšen, že přesto, že stárneme, tak na výkonech to znát není, ba naopak!! A co mě 

ještě víc těší, že se v teamech postupně objevují nové, mladé, neokoukané a hlavně šikovné 

tváře, takže o budoucnost turnaje a nohejbalu vůbec strach nemám. 

 

Večer se jako tradičně sedělo až do rána :-) 

Snědlo se skoro všechno. Vypilo se 860 piv (což je rekord)!! 

 

Moc děkuji všem organizátorů, kteří přidali ruku k dílu. Opravdu to není sranda připravit vše 

tak, aby se vám tady líbilo a my všichni měli dobrý pocit z toho, že jsme se mohli potkat a užít 

si krásný den! 

 

Děkujeme obci Petrov za podporu. Firmě Fany gastroservis za velkou pomoc se zásobováním. 

Hasičům a firmě Zepris za půjčení stanů. Všem Hřebeňákům a kamarádům za skvělou 

obsluhu ve srubu a pomoc při řízení turnaje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Tak příští rok se zase těšíme :-) 

 

 

 

 

 

 


