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Stolní fotbálek 2015 
Tradičnímu Damníkovskému turnaji ve stolním fotbálku patřil letos sobotní večer 7. 3. 2015. Turnaj se 

jako již tradičně odehrál v hospodě u Elwise. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů, které si to rozdaly 

v jedné skupině dvoukolově stylem každý s každým. Od začátku turnaje roli favorita potvrzoval ŠtoKy 

tým ve složení Jirka Kyral a Pája Štochl, který bez ztráty bodu vyhrál základní skupinu a mohl se těšit 

na přímý postup do semifinále. Druhým přímým postupujícím semifinalistou se stal černý kůň 

turnaje, tým RoLa ve složení Roman Pobořil a Láďa Straževič. Na třetím místě ve skupině a prvním 

čtvrtfinalistou se stal tým Stará Garda „B“ ve složení Bohouš Řehořek a Péťa Urbánek st., kteří od 

začátku turnaje všechny soupeře ničili uspávací taktikou a všechny přihlížející udivovali svou rozvahou 

a klidem při řešení i těch nejzapeklitějších situací. Na čtvrtém místě a druhým čtvrtfinalistou se stal 

SuDo tým ve složení Pepa Suchomel st. a Petr Dolníček, kteří mohli po základní skupině spřádat 

plány, jak z turnaje vyřadit SrKr tým ve složení Milan Sršeň a Lukáš Krejsar. Tým SrKr se totiž umístil 

s vypětím všech sil na pátém místě ve skupině a stal se tak třetím čtvrtfinalistou. Na šestém místě ve 

skupině a čtvrtým čtvrtfinalistou se stal DuKo tým ve složení Bobeš Dušek a Honza Koudelka. K 

těmto borcům se ovšem paní štěstěna nepřiklonila čelem ani ve čtvrtfinále, a ač se snažili sebevíc, tak 

po prohře 8:2 se Starou Gardou „B“ zůstali před branami semifinále. Ve druhém čtvrtfinále vyzval 

tým SrKr tým SuDo a s velkou dávkou štěstí postoupil do semifinále po výsledku 6:4. V prvním 

semifinále ovšem týmu SrKr nedal podle očekávání šanci tým ŠtoKy. Ve druhém semifinále nestačil 

černý kůň turnaje, tým RoLa na Starou Gardu „B“ a ztěžka se smiřoval s bojem pouze o konečné třetí 

místo v turnaji. V něm nastoupil proti týmu SrKr, který již značně unaven nedokázal týmu RoLa 

vzdorovat a obsadil konečné čtvrté místo v turnaji. Tým RoLa si tak mohl zchladit žáhu alespoň 

konečným třetím místem. Ve finále Stará Garda „B“ nedokázala dotáhnout překvapující sérii vítězství 

až do zlatého konce a musela se sklonit před týmem ŠtoKy, který si celkové vítězství v turnaji vzít 

nenechal. 

Za řízení turnaje a zápis výsledků do tabulky děkujeme Jirkovi. Zřejmě ale v souvislosti s jeho únavou, 

která byla pravděpodobně způsobena tekutinou zelené barvy, ovšem chybějí zápisy o přesném skóre 

vyzařovacích zápasů, za což se čtenářům omlouváme a pokusíme se pro příští turnaj sjednat nápravu. 

Elwisovi děkujeme za připravené občerstvení v podobě hranolek s flamendrem, které v průběhu 

vyčerpávajícího turnaje přišlo všem aktérům vhod, a Pétě s Ivet za neméně důležitý trvalý přísun 

tekutin všech možných barev a voltáží. I díky tomu se poturnajové hodnocení, diskuze a debaty 

mohly protáhnout až do brzkých nedělních ranních hodin☺  

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další povedené akci nashledanou. 

 

                                                                     V Damníkově dne 8. 3. 2015  

 Lukáš Krejsar 

 


