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Míšovice 29.08.2020 

Závěrečným turnajem sezony bylo setkání v nedalekých Míšovicích. Zde trojice ve 
složení Jindřich Procházka, Pavel Blaha a Pavel Brücl završili velmi povedenou 
sezonu skvělým prvním místem z celkem osmi zúčastných týmů. 

 

 

Foto: Pavel Blaha 

 

 

 

 

 



MORAŠICKÉ NOHEC 2020 

 
V sobotu dne 20.6.2020 se v Morašicích na malém hřišti u hřbitova uskutečnil již 
šestý ročník nohejbalového turnaje trojic „MORAŠICKÉ NOHEC 2020“. I přes 
velkou nepřízeň počasí, kdy nás celý den provázal déšť, se turnaje zúčastnilo 
celkem 7 týmů. Po zahájení turnaje se postupně utkaly všechny týmy v systému 

„každý s každým“. Vzhledem ke špatnému počasí turnaj skončil hned po 
odehraných zápasech ve skupině, kdy se sečetly jednotlivá vítězství.  
 
První místo v turnaji získal jediný neporažený tým SEXY PRDELKY vedený 
Martinem Karandyszewským z Petrovic a dvěma spoluhráčkami. Ano, opakuji, se 
dvěma spoluhráčkami. Druhé místo obsadili obhájci prvenství ve složení Pavel 
Blaha, Pavel Brück a Jindřich Procházka. Na třetím místě skončil další domácí tým 
ve složení Tomáš Tichý, Rudolf Sičák a Kamil Bárta. 
 

Celý turnaj provázela přátelská atmosféra a i přes nepříjemné počasí byl turnaj 
hodnocen velice pozitivně, k čemuž jistě přispěly i „přespolní týmy“ vítězný z 
Petrovic, z Miroslavi a z Trstěnic. 
 
Na závěr bych chtěl říct DÍKY všem, kteří na turnaji v Morašicích přidali ruku k 
dílu, ať už svojí účastí v podobě hráčů jednotlivých týmů, samotných fanoušků, 
kteří se přišli podívat i přes deštivé počasí a hlavně těm, kteří se starali, aby měli 
všichni co jíst a pít. Pevně věřím a doufám, že se ve zdraví, bez COVIDU a se 

slunečným počasím opět setkáme i příští rok. Budu se na vás moc těšit ☺. 

Pavel Blaha 

 

 



Čejkovice; 11.červenec 2020. 3 místo z 13 účastníků. 

Po domácím turnaji vyrazila trojice Blaha, Brück a Procházka na tradiční turnaj do 
Čejkovic, kde dne 11.7.2020 v konkurenci 13 týmů obsadila krásné třetí místo. 
Následoval vítězný turnaj v obci Mikulovice, kde i přes menší změnu v týmů, kdy 
Rudolf Sičák musel nahradit Pavla Brücka, se povedlo v konkurenci 9 týmů obhájit 
vítězství z roku 2019. Prozatím posledním letošním turnajem byl 29.8.2020 v 

Hostěradicích - Míšovicích, kde už si tým ve stálém složení Blaha, Brück, 
Procházka poradil ve finále s Miroslavskou trojicí a obhájil prvenství z roku 2019. 

Pavel Blaha 

 

  

 

 

 

 

 



Mikulovice; 18.července 2020. 1 místo. 

V Mikulovicích nenašli přemožitele a umístili se na stupni nejvyšším. Gratulujeme 
ji k jejich perfektním výsledkům a přejeme jim hodně úspěchů i v dalších 
zápoleních. 

 

(Procházka Jindřich, Blaha Pavel, Sičák Rudolf). 

 

Foto: Pavel Blaha, Jindřich Procházka. 

 


