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MLÁDEŽNICKÁ  KATEGORIE                                                                                           

 

1. KOZÁK DAVID 

2. KOZÁK TOMÁŠ 

3. PETROVÁ SOŇA 

4. KOZÁK FILIP                                                                                                                                 

5. STRASSER PAVEL  

6. SVOBODA ADAM 

7. NOSKOVÁ LUCIE 

8. HAMÁČEK JAN 

9. STRASSER JAKUB 

10. MERTA ADAM                                                                                                                           

KATEGORIE DOSPĚLÍ                                               

 

1. BARTŮNĚK FRANTIŠEK 

2. PETR MILOŠ 

3. KOZÁK DAVID 

4. SOŇA PETROVÁ 

5. KOZÁK TOMÁŠ 

6. STRASSER PAVEL st. 

7. KOZAŇÁK MICHAL st. 

8. KOZÁK FILIP 

9. KOZÁK MILAN 

 
Rok se sešel s rokem a na ,,Štěpána“ roku 2015 jsme odemknuli místní tělocvičnu a opět se sešli na tradičním, již 

28. ročníku  ,,VÁNOČNÍHO TURNAJE‘‘ v  ,,přepinkávání celuloidové čtyřicítkové kuličky, vším možným i 

nemožným, přes síťku, na stále kratších a užších stolech“. Sešli jsme se opět po roce, a jak velí tradice, turnaj 

začal po prezentaci mládežnickou kategorií. Letos se do této kategorie přihlásilo 11 účastníků, turnaje se však 

mohlo zúčastnit jen 10 playerů, odhalen byl jeden z přihlášených, který sice výškově zapadal mezi mládežníky, 



ale při kontrole OP byl odhalen a poslán do nominace turnaje dospělých Deset mládežníků – to je za poslední 

roky vcelku rekord, ale místních bylo zase poskrovnu. 

Tak pěkně po pořádku… mládežnická kategorii byla sepsána do jedné tabulky a systémem utkání každý 

s každým se postupně odehrávaly boje na třech už hodně letitých stolech. Po minulých ročnících se ani nečekalo, 

že by se na bedně neobjevil někdo z trubičkového Miletína a prognózy vzaly za své hnedle po prvních mačích. 

Startovní pole se prakticky rozdělilo na dvě části, kde přespolňákům stíhal jen Pavlík Strasser, ale na víc jak 

5.místo to letos nedalo a po vítězném souboji 3:2 nad šestým Adamem Svobodou svoji pozici uhájil. Nenápadně, 

a velice šikovně hrající Filip Kozák si šel jasně za svým cílem a sympatickým výkonem si dokráčel sice pro 

nepopulární bramboru, ale příště svoje soky prožene jistě mnohem víc. První trojka se zprvu rýsovala celkem 

jasně, ale prohra Soni s Tomášem nakonec pořadím zamíchala ve prospěch Davida, kterému prospěly i dva 

vyhrané sety na Soňou. Sečteno podtrženo první trojice získala shodně po osmi bodech a o celkovém pořadí 

rozhodla tabulka vzájemných zápasů a počet vyhraných setů. Finíto David, Tomáš, Soňa, tak zní konečný 

resultát o pořadí na bedně. Tři nejlepší si na upomínku odnesli pohárky a všichni účastníci mládežnické 

kategorie nějakou tu věcnou cenu.  

Mládežnický turnaj se oproti minulým ročníků malinko protáhl, tak se nepozorovaně začala plnit klubovna 

účastníky turnaje bez rozdílu věku a jiných věcí. Každoročně je i velký zájem mládežníků o účast v hlavním 

turnaji, věří si na starší borce a ani letos tomu nebylo jinak. Do dospělé kategorie se sešlo celkem 24 hráčů, 

z toho 5 děvčat !!!, a ti byli rozlosování do tří skupin a systémem každý s každým poměřili síly ve skupinách. 

Každá skupina letos měla svého jasného lídra, a jak se později ukázalo, vítězové jednotlivých skupin si to ve 

finále rozdali o posty nejvyšší. Z každé skupiny postoupili tři nejlepší hráči do skupiny finálové, do které si 

s sebou přinesli vzájemné výsledky ze skupin a opět systémem každý s každým odehráli zápasy s postupujícími 

z ostatních skupin. Finálová skupina postupně kráčela ke svému konci a jako nůž máslem jí procházeli jen dva 

borci – Fanóóuš Bartůňků a loňský vítěz Milda Petr, kteří v průběhu turnaje nepoznali hořkost porážky, tak se 

plánovaně slušelo nechat jejich vzájemný souboj na závěr celého turnaje. A souboj to byl vskutku dramaticky, 

klubovna v přízemí prázdná, pivo v Prazdroj láhvích přestalo pěnit a plná tělocvična, kde navrch měli příznivci 

Fandy, kteří ho mohutně povzbuzovali a očekávali, že po hodně letech zůstane putovní pohár jednou taky 

v rukou pilníkováka. Byl to boj na ostří nože o každý fiftýn, chvilkama i opatrná hra a čekání na chybu soupeře – 

šlo o hodně, ale k vidění byl na pilníkovské poměry velmi solidní pingpong. Nakonec obrovská rána…..to jak 

Fandovi spadl kámen ze srdce, když dotáhl mač do vítězného konce v poměru 2:1 na sety, nicméně Miloš byl 

nadmíru vyrovnaným soupeřem, který vítěze hodně prověřil a jeho druhá příčka je víc jak zasloužená. Třetí 

příčku obsadil nejlepší z ,,miletínských Kozáků“ David, který už když dorazil, tak se netajil tím, že by rád 

posunul loňskou bramboru o nějaký stupínek víš a jak řekl, tak udělal. Nakonec mu k místu na bedně pomohl 

vyhraný vzájemný zápas se Soňou Petrovou v poměru 2:1 při vyrovnané bilanci celkových setů ( 11:9) a na 

Soňu tak zbyla nepopulární brambora, ale za svůj výkon v této kategorii zaslouží obdiv. Před dalšího domácího 

playera se na páté místo vtěsnila další ,,trubička“ Kozák Tomáš a tak na Páju Strassera st. vybylo místo šesté a za 

ním v závěsu skončil Mišáček Kozaňák. Na konci nekonečného finálového lesa ….ale podotýkám – finálového – 

byl na osmém místě nalezen vzrůstem, ( ale né výkonem ) nejmenší ,,kozáček“  - statečně bojující Filip Kozák – 

ale počkejte, až trochu povyroste   a finálovou skupinu jistil na devátém místě,,tata kozák“ - Milan Kozák.  

No nezbývalo než to celé vyhodnotit a vyhlásit výsledky letošního turnaje.  

Všichni finalisté byli odměněni věcnými a upomínkovými cenami, ostatní účastníci maličkostmi. 



V tomhle se budu opakovat - děkuji všem zúčastněným za jejich sportovní výkony, poděkování Městu Pilníkov, 

všem sponzorům za příspěvky na turnaj, všem nejmenovaným kuchařkám a kuchařům, tvůrcům a tvůrkyním 

obložených mís, za připravené občerstvení, za super trubičky,  manželce za obsluhování za barem, no a zkrátka 

všem co při turnaji nezištně pomáhají – díkas všem 

Zbylé pálky z letošního ročníku budu po celý rok opatrovat, tak je máte na rok u mě v úschově a těším se spolu 

s Vámi na ročník následující. 

Ping pongu  zdar  - stolnímu tenisu zvláště….áááá do roku  dva-šestnáct hlavně zdraví… na viděnou pří příštím 

ročníku.  

Postřehy, které mají souvislost s hladkým průběhem turnaje   

- zase si popíjeli mistrovskou Plzeň 

- gulášek a polívčička – echt-gold milej zlatej, tlačenka, obložené talíře, hořicko-miletínské trubičky a spousta 

dalších pochutin i něco málo slanýho – vše na výbornou 

- účast pana básníka Jirky WALKERA 

- rozvoz i den po turnaji 

- dva roky nehrál, až to dotáhl na hlavního rozhodčího a šéfa disciplinárky, přes protesty  - nevyřešil stejně nic 

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

xxxx let   –  tak děckáááá, zase za rok  

J.P. z P….vl.r.  LP. pilníkovské  vánoce 2015 


