
Tak máme za sebou další, v pořadí již 16. ročník nohejbalového turnaje Hřebena 2014 a opět 
to stálo za to!! 
 
Sešlo se 10 víceméně známých teamů (jen Březová jako nováček), které jsme rozlosovali do 2 
skupin. 
 A – Úsvit, Silver Foxes, Bránický tank, Stop Zevling, Hřebena 1 
 B – H2SO4, Hřebena 2, Březová, Satalice, LOK 
 
Po zápasech ve skupinách vypadl z každé skupiny vždy poslední team, což po tragických 
výkonech byl z áčka Hřebena 1 (Petr, Venda, Péťa Vrba) a z béčka Hřebena 2 (David, Mirek, 
a kluci ze Silveru Zděnda s Michalem) – co budu vyprávět, prostě ostuda!! Příště asi budeme 
ten turnaj jen pořádat – to nám vcelku jde☺. 
 
Turnaj poté pokračoval ¼ finále, kde Úsvit porazil 2:0 Březovou, Satalice 2:0 Bránický tank, 
LOK  2:0 Silver foxes a H2SO4 2:1 Stop Zevling. 
 
Ze semifinálových dvojic Úsvit / Satalice a H2SO4 / LOK se jako poražení do zápasu o třetí 
místo dostali LOK a Satalice. Po velkém boji se místo na bedně uvolnilo pro Satalice. Na 
LOK zbyla brambora a to doslova – čtvrtá cena byla sponzorovaná firmou WOLF (děkujeme) 
a byl to 25 kg pytel brambor!!  
 
Do finále postoupili stejně jako v loňském roce Úsvit a H2SO4 a stejně jako v loňském roce 
byl, po dramatickém zápasu, úspěšnější ÚSVIT . 
 
Potom pokračovala zábava, tentokrát s výbornou kapelou KANCI, která roztančila početné 
publikum.  
 
Byla to opět pěkná šichta, ti nejvěrnější vydrželi až do čtyř do rána! 
 
Byli jsme moc rádi za obrovskou podporu diváků, kterých se letos sešlo hodně moc, což je 
pro nás opravdu velká radost, ale také závazek do budoucna. 
 
Vypilo se 800 piv, 50 L maliny a skoro všechno ostatní co teklo. Snědlo se také úplně 
všechno. Nikomu se nic nestalo, počasí nádhera, co více si přát – krásný den!! 
 
Gratulujeme vítězům! Děkujeme ostatním teamům za výbornou hru a divákům za podporu. 
 
Děkuji každému, kdo pomáhal s celkem náročnou přípravou a hlavně naší úžasné obsluze ve 
srubu!! 
 
Veliký dík sponzorům a paní starostce Wolfové (potažmo obci Petrov) za finanční (i jinou) 
podporu – moc si toho vážíme ! 
 
Speciální dík kapele KANCI. 
 
 
Tak ještě jednou díky všem a zase za rok!! 
 
 
Petr 


