
Hodnocení nohejbalistů za rok 2009 
 
   Stejně tak jako v předcházejících letech působila parta amatérských nohejbalistů Vodníků  
a Hastrmanů z Havlovic v roce 2009 nenápadným vystupováním při všech jejich aktivitách, a 
to ať už přímo v Havlovicích, tak i svojí účastí na různých turnajích v rámci trutnovského, 
brněnského a rychnovského okresu. 
   Pravidelnost účasti všech havlovických nohejbalistů na trénincích je stále ještě dána návyky, 
které si přinesli všichni z úspěšně prožitých fotbalových let v úpické kopané. Na trénincích se 
celá parta, která v současné době čítá 12 hráčů, schází pravidelně každou středu v létě  
na kurtech sportovního zařízení v Havlovicích a v zimě v tělocvičně u Čápů.  
   Pro celou partu nohejbalistů není žádným problémem uspořádat nohejbalové turnaje, a to 
jak v Havlovicích, tak i na kurtech v blízkém okolí. Největším nohejbalovým turnajem v roce 
2009 byl červnový turnaj trojic „O DUŠIČKY HAVLOVICKÉHO VODNÍKA“ ve 
Všesportovním areálu v Havlovicích za účasti 18 družstev. Tento turnaj byl jedním ze šesti 
turnajů, které parta nohejbalistů uspořádala. Druhý den byl v areálu pořádán Dětský den, kde 
nohejbalisté se svými manželkami a přáteli zajišťovali občerstvení na celé akci Obecního 
úřadu. Druhý venkovní turnaj pořádali Vodníci a Hastrmani v Bohuslavicích na soukromém 
kurtu kamaráda Oldy Křížka, nazvaný „BOHUSLAVICKEJ NOHAKOP“. V Havlovicích pak 
byly zorganizovány ještě 4 halové turnaje v místním Kulturním domě. Dva z těchto turnajů 
byly po dohodě s majiteli hostince Amerika pořádány při příležitosti Zvěřinových hodů, což 
bylo v obou případech velice kladně hodnoceno účastníky turnaje, kteří přivezli na námi 
pořádanou akci i celé rodiny, které nebyly zklamány pochoutkami v Americe. Kromě 
vlastních turnajů se havlovičtí nohejbalisté zúčastnili dalších 9 turnajů pořádaných v Solnici, 
Opočně, Suchovršicích, 2x ve Vítězné, Popovicích u Brna, Bohuslavicích nad Úpou, 
Trutnově a ve Rtyni v Podkrkonoší. Takže bilance sezony v roce 2009 byla: 15 turnajů 
s účastí havlovických Vodníků a Hastrmanů. 
   O veškerých turnajích byly aktuálně podávány informace na webových stránkách obce 
Havlovice včetně fotoreportáží. Za včasné zveřejňování patří velké poděkování panu Petru 
Zálišovi.  
   Do roku 2010 přejí havlovičtí nohejbalisté všem sekcím TJ Sokol Havlovice hodně 
sportovních úspěchů a stejně bohatou činnost jako měli v roce 2009 nohejbalisté. Stejné přání 
patří i všem kamarádům – soupeřům na nohejbalových kurtech, kteří se tomuto krásnému 
sportu věnují. 
 
                                                                                            Za Vodníky a Hastrmany Jirka Pitaš 


