
 

Letos to vyšlo opravdu parádně! Ale od začátku…….. 

Účast 10 teamů jsem měl zabezpečenou vlastně již od května, i když jsem 

v posledním týdnu musel řešit jednu změnu – LOK nahradil nováček s osady 

Amarillo. Hřiště jsme (opět) dodělávali na poslední chvíli, ale povedlo se nám 

to. Navíc si myslím, že se nám to tentokrát podařilo nejlépe za poslední léta.  

Sešli jsme se kolem 9. hodiny a rozdělení do dvou skupin zařídil los takto: 

A) Úsvit, Hřebena 1, Harmasan, Hřebena2, Stop Zevling 

B) H2SO4, Silver Foxes, Bránický tank, Amarillo, Satalice 

Ve skupinách to bylo tentokrát hodně zamotané a do posledního zápasu 

nebylo jasné, jak budou vypadat ¼ finálové dvojice (snad až na hladce 

postupující, bez ztráty kytičky, H2SO4 a stejně tak jasně nepostupující bez 

kytičky Hřebena 2 a Silver Foxes) Pořadí ve skupinách bylo následující: 

A) Úsvit, Hřebena 1, Stop Zevling, Harmasan, Hřebena 2 

B) H2SO4, Satalice, Bránický tank, Amarillo, Silver Foxes 

¼ finále – okamžik pravdy – může se vám ve skupině dařit jak chce, ale jestli 

nezvládnete tenhle zápas……: 

Úsvit přehrál 2:0 nováčka Amarillo, stejně jako H2SO4 2:0 Harmasan. Satalice 

vyřadili po boji 2:0 Stop Zevling a v poslední bitvě famózně hrající Hřebena 1 

porazili Bránický tank 2:1 (9:10/10:7/10:6)!!  

Z každého semifinále postoupil papírový favorit: 

Úsvit porazil 2:0 Satalice a H2SO4 2:0 Hřebena 1 

Do zápasu o 3. místo nastoupili Hřebena 1 a Satalice a byl to boj, obzvlášť ve 

druhém setu, kdy team Hřebena vedl 7:3, ale zkušenost na straně Satalic 

rozhodla, takže na nás zbyla jen (pro nás zlatá) brambora – a to doslova, 

protože cenu za 4. místo sponzoruje pan Wolf a je to 25 kg brambor. 

Finále proti sobě svedlo oba dva vítěze skupin a vlastně oba dva finalisty 

několika posledních ročníků Úsvit a H2SO4. Nohejbal to byl parádní, ale 

tentokrát byli v obou setech o krůček napřed H2SO4, kteří minimálně chybovali, 

a to rozhodlo!! Klukům jsem to přál, protože k nám jezdí již 17. let a zlato pořád 

nic!! 



Po vyhlášení výsledků (v 19 hodin) se na hřišti usadila výborná kapela Kanci, 

která se starala o zábavu až do půlnoci. 

Jsem rád, že (jako vždy) vše proběhlo v přátelském duchu a o to hlavně jde!! 

Potkala se tady opět spousta lidí, kteří se třeba celý rok nevidí, a to je na tomto 

turnaji to příjemné. Kolem oběda jsem napočítal okolo hřiště 130 lidí!!, z toho 

mám obrovskou radost. A ta atmosféra ……. obzvlášť při našich zápasech …… 

SUPER!! 

Jako každý rok bych rád poděkoval všem těm, kdo se motají kolem přípravy – 

věřte, není to sranda! Dále naší skvělé obsluze ve srubu – od 9 do 3 ráno!! 

Kapele Kanci – byli jste opět výborní.  

Speciální dík paní starostce a obci Petrov za pomoc a podporu. Panu Wolfovi za 

cenu za 4. místo!  

Na závěr bych rád poděkoval Robertovi a Martinovi za velkou pomoc 

s přípravou. 

 

Tak zase za rok při XVIII. ročníku AHOJ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


