
Zpráva z mezinárodního nohejbalového turnaje ASTIN CUP 2014 

V sobotu 29.3. se již po třinácté sjeli zástupci elitních evropských nohejbalových klubů na Vsetín, aby 

se utkali o AUSTIN CUP, vysoce ceněnou trofej. Zájem o start na turnaji tradičně převýšil kapacitu 

turnaje, a pořadatelům nezbylo, než několik uchazečů odmítnout. Přesto se na letošním AUSTIN 

CUPu představilo hned pět trojek NK CLIMAX Vsetín. Bylo to umožněno tím, že na poslední chvíli 

zredukovaly Karlovy Vary a Modřice účast na jedinou trojici a vsetínští zaplnili uvolněná místa týmy ze 

svého širokého kádru. 

Dvacet čtyři trojic z pěti zemí hrálo v šesti čtyřčlenných základních skupinách. Z nich se do finálové 

osmičky přímo probojovali vítězové. Očekávání naplnily favorizované týmy SK Šacung ČNES Benešov 

1947 "A" (Doubrava Jiří, Stejskal Petr, Kadeřábek Václav), Sokol Modřice (Pospíšil Jakub, Müller 

Martin, Rosenberk Lukáš), TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice "A" (Spilka Martin, Frank Radoslav, 

Vedral Marek, Bareš Michal), SK Liapor Witte Karlovy Vary (Medek Jakub, Bíbr Tomáš, Kokštein 

Michal, Medek Matěj). Naopak domácí NK CLIMAX Vsetín "A" (Brutovský Ján, Perun Patrik, Gebel 

Lumír) již v základní skupině ztratil dva sety, což znamenalo, že premiantem bude Ungermann Team 

(Ungermann Vilém, Kačírek David, Klesal Ondřej) a domácí favorit ještě musí obhájit účast v play off 

v prolínací soutěži. To se mu také podařilo na úkor TJ AVIA Čakovice (Cibulka Ondřej, Macurek Tomáš, 

Kalous Jiří, Poncar Patrik) a také kolegů NK CLIMAX Vsetín „C“ (Petr Gargulák, Josef Nezval, Miroslav 

Tomek). Dalším překvapením bylo prvenství ve skupině TJ Dynamo České Budějovice "B" (Matějka 

Ondřej, Ryneš Pavel, Šafránek Jakub), které znamenalo vyřazení NK CLIMAX Vsetín „B“, kde se vedle 

Rudolfa Vichtory a Michala Plachého poprvé ve vsetínském dresu představila nová posila z Přerova, 

Jan Pavelka. Finálovou osmičku doplnilo TJ Dynamo České Budějovice "A" (Chalupa Jan, Musil 

Zdeněk, Fík Dan), které se rovněž kvalifikovalo ze druhého místa. 

Překvapivý vývoj základních skupin, kde hned polovina favoritů neobhájila své nasazení podle 

loňských výsledků, přinesla i nečekané složení čtvrtfinálových dvojic. V nich obě Budějovické trojky 

pokračovaly v překvapivé spanilé jízdě, když trojka „A“ vyřadila Ungermann tým a „B“ Karlovy Vary. 

Tím bylo dáno, že se setkají v semifinále, a jedna z nich postoupí do finále. Ve třetím čtvrtfinále 

benešovští porazili tým z Čelákovic.  

Nevýrazné výsledky „A“ týmu CLIMAXu v základní skupině předurčily jeho čtvrtfinálového soupeře, 

obhájce loňského vítězství, Sokol Modřice. V nádherném a dramatickém třísetovém zápase domácí 

těsně uspěli a zdálo se, že jim už premiérový zisk AUSTIN Cupu nikdo nepřekazí. A když po zranění 

svého smečaře Doubravy skrečoval ve prospěch CLIMAXu semifinále tým Šacungu, zdálo se, že 

finálový zápas s mladíky z Českých Budějovic bude formalitou. 

Do finále nastoupili domácí profesorsky, a na mladém soupeři byl patrný respekt. Pak se ale hosté 

osmělili, hru vyrovnali, a těsně 10:9 získali první set. V setu druhém CLIMAX zabojoval a jednoznačně 

vyhrál 10:5. I v setu třetím měli domácí navrch, když si vytvořili dvoubodový náskok a za stavu 6:4 

mohli svým útokem soupeře definitivně zlomit. Nepodařilo se, a zatímco domácí ztratili produktivitu 

na útoku, hosté pravidelně bodovali vytloukáním bloku. Chybou na útoku za stavu 8:9 daroval 

CLIMAX budějovickému týmu celkové turnajové vítězství.  

Zástupci Města Vsetína, Zlínského kraje a sponzorů, tedy organizací, které AUSTIN CUP 2014 nejvíce 

podpořily, pak dekorovali vítěze. Starostka Vsetína, paní Iveta Táborská, místostarosta pan Stanislav 

Pavelec, jednatel AUSTIN DETONATOR s.r.o. pan  Otta Grebeň a ředitel SERVIS CLIMAX a.s. pan 



Miroslav Jakubec předali trofeje „A“ týmu Českých Budějovic, jejichž úspěch korunoval i „B“ tým 

stejného klubu, který díky skreči Šacungu získal bronz. Pro domácí NK CLIMAX bylo finále 

promarněnou příležitostí, ale i tak je stříbro největším úspěchem v třináctileté historii AUSTIN CUPu. 

Nejlepším hráčem byl odborníky zvolen Jan Chalupa z vítězného týmu, cenu diváků získal domácí Ján 

Brutovský. 


