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MLÁDEŽNICKÁ  KATEGORIE  DO  17  LET                                                                        

1. KOZÁK TOMÁŠ 

2. KOZÁK DAVID 

3. STRASSER PAVEL 

4. STRASSER JAKUB                                                                                                                                 

5. KOZÁK JAKUB                                                                                                                                

 
KATEGORIE DOSPĚLÍ                                               

1. PETR MILOŠ 

2. FRIEDRICH TOMÁŠ 

3. BARTŮNĚK FRANTIŠEK 

4. KOZÁK DAVID 

5. PROKOPEC JOSEF 

6. PECINA JIŘÍ 

7. NÝČ ČESTMÍR 

8. KRATOCHVÍL JAROSLAV 

9. STRASSER PAVEL st. 

10. BARTŮNĚK DAVID 

11. BAIER MIROSLAV 

12. KOZAŇÁK MICHAL st. 

 
Na ,,Štěpána“ roku 2014 jsme se opět sešli na tradičním, již 27. ročníku  ,,VÁNOČNÍHO TURNAJE‘‘ v  

,,pinkání celuloidových čtyřicítkových míčku, jahodovým dřívím, přes stále vyšší síťku, na stále kratších 

stolech“. Sešli jsme se opět po roce v hojném počtu, abychom malinko potrápili a rozhýbali vánoční kilečka, a 

s některými poklábosili, co novýho za poslední rok, co jsme se neviděli“. Kategorie pingpongového turnaje se již 

několik let nemnění, což má v posledních letech za následek úbytek mladších hráčů, zkrátka mládí nám stárne a 

už reprezentuje ve vyšší kategorii a vnoučata nikde. Takže - kategorie do 17 let a kategorie od 18 let – do 

,,nevidím“, jako každý rok . 

Tak po pořádku… v mládežnické  kategorii se letos sešlo 5 účastníků a pokud by dorazili pouze Pilníkováci, 

zbylo by na bedně ještě jedno volné místo. Naštěstí naší statečnou dvojici doplnili přespolňáci - trubičkami 

nabití-Miletíňáci (Děkujeme). Tak bráchové Pavel a Kuba Strasserovi, jakožto zástupci domácích, měli za 

soupeře Filipa, Davida a Kubu Kozákovi. V pětičlenné skupině se utkali každý s každým a sehráli zápas na tři 

vítězné sety. Mládežnická skupina byla odehrána celkem v kvapíku ( Kubovi od hostů se neudělalo dobře a 

musel z turnaje odstoupit). Ve vzájemných soubojích se nejnapínavější mač odehrál mezi Davidem a Tomášem 

se šťastnějším koncem pro Tomáše Kozáka, což ve finále znamenalo prvenství v turnaji a na Davida zbyla příčka 

stříbrná. Vzájemný souboj brášků Strasserových určil pořadí na třetím a čtvrtém místě, kde zatím starší Pavlík 
Kubíka porazil, ale až dá Kuba nějakej ten cenťák k dobru, tak bude velmi zdatným soupeřem pro všechny.  

Všichni účastníci mládežnické kategorie obdrželi věcné a upomínkové ceny. 

 

 



Už během mládežnického turnaje se začali scházet účastníci dospělých a do konce prezentace – hodiny ,,há‘‘- 

jedenácté, se zapsalo k účasti 32 playerů – za poslední roky ustálený stav (a letos dokonce i dvě playerky) . Po 

povinném očkování proběhlo losování všech účastníku do čtyř skupin po osmi a opět se potvrdilo, že los je pro 

někoho mírumilovný a pro někoho smrtící záležitostí. Po seznámení se systémem turnaje (opět s malinkými 

chybkami – (nééé, fakt na tři vítězné, bychom hráli do noci) byly zahájeny boje ve skupinách a mače začaly 

nabírat na obrátkách. Ve skupinách, jako každoročně, se utkal každý s každým, na dva vítězné sety. Dva nejlepší 

z každé skupiny postoupili do finálové osmičky, kde bojoval každý s každým, výsledky dosažené v základní 

skupině se započítávaly do finálové tabulky. Borci, kteří se umístili třetí ve skupinách, hráli mezi sebou o 

konečné 9-12 místo a v této skupině se hrál asi nejdelší zápas celého turnaje, ale nakonec se Míra, reprezentující 
– červenou s Mišáčkem, reprezentujícím – bílou-čistou dopočítali konečného výsledku mače.    

Nóóó a jak to vlastně celé dopadlo???. Osmička nejlepších, letos i s více účastníky ,,místňáků“ si to rozdala mezi 

sebou, a jak a už to v posledních ročnících bývá, kdo zaváhá na vyšší příčky nedosáhne. A tak neprohrát ani 

v jednom duelu, znamená automaticky první flíček a v letošním roce se tento kousek povedl Milošovi Petrovi a 

po zásluze si po minuloročním druhém místě polepšil na metu nejvyšší. Vzájemný zápas prakticky rozhodl, že 

loňský vítěz Tomáš Friedrich stanul na stříbrné příčce (asi chyběla ta sázka o šampíčko). Dvě zaváhání, ale 

umístění na bedně, předurčily třetí místo Frantovi Bartůňkovi, ale držel se chlapec statečně – a daleko líp než ta 

jeho Slávie – chyběly ale kousíčky k dotažení některých zápasů do vítězného konce.  Neoblíbená brambora letos 

zbyla na nejmladšího účastníka finálové skupiny Kubu Kozáka, který ale i tak vylepšil minuloroční umístění o 

jednu příčku. O umístění na pátém místě rozhodlo nevím co, když se tam nakonec vyskytla moje maličkost, ale 

s největší pravděpodobností to byla forma z nepřetrénovanosti. Tím se dostávám k šestému místu, na kterém 
skončil Pecka – taky už jednou leštil putovní pohár – sice hrající v dobré formě, ale na dvou frontách (ale na 

obou reprezentoval vzorně). O sedmou a osmou příčku si to nakonec pinkli Číza s Krbcem a ve vzájemném 

souboji byl o jeden setík nakonec lepší prvně jmenovaný, ale to Krbcovi až tak nevadilo a svoji finálovou účast 

s nadhledem prodal při diskuzi s ostatními nepostupujícími. Pořadí na dalších místech bylo určeno podle toho, 

jak se kdo dlouho zdržel   

Všichni finalisté velkého i malého finále byli odměněni věcnými a upomínkovými cenami, ostatní účastníci 

maličkostmi.
Děkuji všem zúčastněným za jejich sportovní výkony, poděkování Městu Pilníkov, všem sponzorům za 

příspěvky na turnaj, všem nejmenovaným kuchařkám a kuchařům za připravené občerstvení, manželce za 

obsluhování za barem, no a zkrátka všem co při turnaji nezjištně pomáhají - díkas. 

Opět - jak jinak, pálek zbylo z letošního ročníku zase dost, tak je máte na rok u mě v úschově a těším se spolu 

s Vámi na ročník následující. 

Ping pongu  zdar  - stolnímu tenisu zvláště….a  do roku  dva-patnáct hlavně zdraví …a na vánočky roku patnáct 

na viděnou.  

 

Postřehy, které mají souvislost s hladkým průběhem turnaje   

 

- no voni se maj…..pijou si jen Plzeň 

- gulášek, polívčička, houbovec, syrečky, hořicko-miletínské trubičky a spousta dalších pochutin, doplněno o 

obložené tácy a něco málo slanýho 

- účast pana JAMESONA 

- no to jste mě neřekli, že ta červená má kolem padesátky 

- rozdávání cen i den po turnaji 

- hlavně že se ten mobil našel v tej kytaře 

- parta lidí a její zdravé jádro, která se každý rok sejde i když někteří čekají na ty sportovní úspěchy, třeba přes 

dvacet let    –  tak děckáááá, zase za rok  

 

J.P. z P….vl.r.  LP. pilníkovské  vánoce 2014 


