
Oslava dvacetin 

v sobotu 18.8.2018 jsme se opět po roce sešli na osadním hřišti Hřebena, abychom se poměřili v našem 

oblíbeném nohejbalu a zároveň společně oslavili dvacáté narozeniny našeho turnaje!! 

Je to neuvěřitelné, že je to takové číslo, no letí to…. 

Za nádherného počasí (možná až moc) se o pohár utkalo jako již tradičně 10 mužstev. 

Tentokrát se náhoda postarala o to, že jedna skupina byla celkem lehká a ta druhá zase dost těžká. To se 

celkem hodilo našemu béčku (David, Péťulda a Milan H.), které bylo nalosováno do té lehčí skupiny a 

s přehledem a hlavně zaslouženě se dostalo do vyřazovacích bojů ze 4. místa (a klidně mohli pomýšlet i výše) 

V té těžší skupině to byl boj až do posledního zápasu a černý Petr zůstal Temnu. Naše áčko (Petr, Péťa a Martin) 

šlo dál ze 4. místa. 

Po skupinách jsme si přichystali pro skalní účastníky překvapení ve formě pamětních triček k 20. výročí turnaje.  

Pak už došlo na nelítostné boje ve vyřazovacích, čtvrtfinálových kláních. 

¼ finálové dvojice tvořili: 

1A/4B                Úsvit – Hřebena A (4:10/10:5/10:6)  

Vlétli jsme do toho bez respektu a podařilo se nám urvat Úsviťákům historicky první set! Pokračování zápasu 

bylo také vyrovnané, ale zkušenosti se ukázaly. Nicméně po velmi rozpačitých výkonech ve skupině jsme 

mohli odejít se vztyčenou hlavou. 

2B/3A                 H2SO4 – Řepáci (10:2/10:3) 

Co dodat - jednoznačný zápas. 

2A/3B                Silver Fox – Amarillo (2:10/3:10)  

Tady také nebylo co řešit.       

4A/1B                Hřebena B – Minotauři (8:10/2:10) 

V prvním setu se schylovalo k překvapení, ale pak se Minotauři vzpamatovali a bylo…. 

½ finále 

ÚVIT – H2SO4 (10:7/10:2) 

Úsvit v čele s výborným Robertem měl po celý zápas jasně navrch nad oslabenými H2SO4. 

AMARILLO – MINOTAUŘI (9:10/10:4/9:10) 

Posílené Amarillo hodně potrápilo sehrané Minotaury a byla to bitva až do posledního balónu! 

O třetí místo 

AMARILLO – H2SO4 (7:10/10:8/10:3) 

Opět velká bitva, která se zlomila na stranu Amarilla až ve třetím setu, kde již dominovali a zaslouženě si došli 

pro vytoužený bronz! 

Finále 

ÚSVIT – MINOTAUŘI (10:6/10:5) 



Minotauři neměli proti rozjetému Úsvitu žádnou šanci a Úsvit si tím vykopal své již 6 vítězství (a 1 druhé místo) 

v posledních sedmi letech!! I když to letos měli pánové celkem jednoduché, o to víc nás těší, že jediný set jsme 

jim dokázali vzít my - Hřebena A!! 

 

Lidí přišlo opět hrozně moc a postarali se místy o bouřlivou kulisu - děkujeme. 

Večer se sedělo při Honzově a Karlově kytaře a Františkovu bubnu až dlouho do rána. 

Byla to krása, děkujeme moc všem zúčastněným a všem kdo pomáhali!! 

 

Za rok na shledanou! 

 

Petr 

 

 

 

 

 


