SK HODKOVICE – oddíl NOHEJBAL
Náš oddíl nemá tak bohatou a dlouhou historii jako například hokej a fotbal, ale za své
přes čtyřicetileté působení se stal nedílnou součásti Spartaku nyní Sportovních klubů.Náš
oddíl má pravidelně své zástupce ve výbor SK. Nohejbal Hodkovice je i pevným členem
českého nohejbalového svazu.Pravidelně hraje mistrovské soutěže a zúčastnil se důležitých
turnajů i několika mistrovství republiky.
Vznik oddílu nohejbal se datuje na rok 1971. Tehdy začínal nohejbalový rozkvět
v celé Československé republice a tak si parta sportovců řekla že i Hodkovice si zaslouží mít
nohejbalový klub. A kdo byl u zrodu? Dle zachovalých dobových fotek pánové Novák Josef,
Dlask Ivan, Stoklasa Karel, Kos Vlaďa, Hejl Vraťa, Bradáč Standa, Veselý Zdeněk, Šlambora
Slávek, Pavlišta Josef, Táborský Jiří, Svoboda Josef, Havel Jiří sestavili tým a následně
přihlásili do libereckého okresu. Z dochovaných článků v novinách byl v té době nohejbal
velice rozšířen a například okres měl dvě desetičlenné skupiny. Zázemí pro svůj sport našli a
svá utkání hráli na antukových kurtech na kluzišti. A protože byl v té době nohejbal velice
populární a rozšířený, přicházeli do oddílu další hráči a funkcionáři. Frýdl Karel, Košek
Václav, Jiroš Milan, Ručka Láďa, Mejstřík Jiří. A jaké byly sportovní výsledky? Hodkovičtí
nohejbalisté bojovali se střídavými úspěchy v okresním přeboru. Historický postup do krajské
soutěže se povedl v roce 1981.Velkou měrou se o to zasadil Ríša Novotný. A ještě dnes kolují
neuvěřitelné historky z kvalifikace o postup do kraje. A od tohoto roku hrají hodkovičtí
nohejbalisté krajskou soutěž. Velkou událostí pro hráče bylo pak setkání s nohejbalovými
mistry Československa oddílem Slavoj Hloubětín. Ten si vybral Hodkovice jako místo svého
týdenního soustředění.V 80 letech docházelo i k postupnému zkvalitňování zázemí a úpravy
obou kurtů. Areál používali přes zimu hokejisté a přes léto volejbalisté a nohejbalisté.
Po roce 1990 dochází k větší generační výměně a do oddílu přichází nová mladší krev.
Utváří se nová kostra týmu - Kraus Tomáš, Kraus Luboš, Jáč Tomáš, Svoboda Petr, Stoklasa
Michal, Bradáč Stanislav ml., Valeš Radek, Jakuba Ruda, Khauer Radek, Kos Rostislav,
Buriánek Petr. Daří se držet tým v krajské soutěži. I když někdy za cenu vyhrané baráže.
Postupně se mění i bafuňářské pozice. Předsedou se stává Luboš Kraus. A místo hospodáře
přebírá Tomáš Kraus
V roce 2000 je navázána úzká spolupráce s nově vzniklým hokejovým oddílem HC
Artur Čambuzy a nastolena pravidla na společné využívání areálu kluziště.Tato ,mohu říci
plodná,spolupráce trvá do dnešních dnů.Ať je to výpomoc materiální či pořadatelská při
akcích pořádaných oběma oddíly.
V tomto roce 2000 začíná oddíl nohejbal systematicky pracovat s mládeží. Tento fakt
se odrazí v krátké budoucnosti. Hodkovický nohejbalový tým mládeže začíná kralovat
v krajské soutěži a odměnou je mu pak účast na žákovském mistrovství republiky. Nejprve na
mistrovství družstev v Praze v roce 2003 a následně v roce 2004 na mistrovství ČR trojic a
dvojic v Českých Budějovicích. Hráči Kraus Michal, Jelínek Jindra, Novotný David, Bolard
Tomáš na republice ostudu neudělali. Hlavně ve trojkách žáků je 5.místo v ČR jedním
z velikých úspěchů našeho oddílu. Zde dokázali naši mladí hrát vyrovnaná utkání s budoucími
nohejbalovými reprezentanty. Tento mládežnický tým pak v letech 2007, 2008 ovládá a

vyhrává dorosteneckou krajskou soutěž. A protože si tito hráči říkají o místo v týmu mužů,
přichází noví mladí nohejbalisté. Jáč Tomáš, Kraus Petr, Buriánek Štepán, Vojtíšek Jiří Suska
Pavel, Bradáč Richard, Příhoda Jan, Hujer Tomáš.Za koučování a vedení Petrem Buriánkem
brzy navážou na mládežnické úspěchy svých předchůdců. A odměnou jím je také účast na
žákovském mistrovství České republiky.V Rychnovu u Nové Paky pak mají možnost
porovnat své umění s mládežnickou nohejbalovou špičkou. Hlavně v trojicích je pak postup
do čtvrtfinále velikým úspěchem. A protože i tito hráči již nastupují za první tým mužů,hledá
náš oddíl další mladé nohejbalisty.
Nohejbalový oddíl se za svoje působení aktivně účastnil a účastní sportovního a
společenského dění ve městě Hodkovice. V minulosti to byly sportovní plesy, nohejbalové
turnaje, Pro širokou veřejnost pořádáme již tradiční turnaje.Memoriál Karla Stoklasy a noční
turnaj o Ceckovu cenu. Tradičně se účastníme Vánočních trhů a spolupracujeme s hokejisty
při pořádání jejich akcí.
Náš oddíl hraje své utkání na antukových kurtech na kluzišti. A zde došlo z naší strany
k významným investicím. Postupným budováním jak zázemí tak i úpravou kurtů. Důležitým
krokem byl rok 2007 kdy došlo k veliké rekonstrukci prvního kurtu. A po několika
problémech má nyní tento kurt odpovídající parametry. Následovala pak výstavba zázemí, tak
zvaného kumbálu. A že myslíme i na naše věrné fanoušky je vidět postupným budováním a
zdokonalováním naší západní tribuny. Tyto nemalé investice a veliké množství brigádnických
hodin se promítnuly do vzhledu areálu. Společně s hokejovým oddílem se nám podařilo
výrazně změnit vzhled ,,kluzáku‘‘ .
Naším nohejbalovým oddílem prošlo mnoho hráčů a funkcionářů. A někteří naši
odchovanci dokázali získat v nohejbalu výrazné úspěchy. Ať je to reprezentace či účast
v extralize. Richard Novotný hrál za reprezentaci a získal i několik titulů mistra světa. Tomáš
Kraus je dvojnásobným mistrem republiky a Luboš Kraus získal republikový titul jako
dorostenec. Extraligový nohejbal si zahrál i Standa Bradáč.
Na konec bych rád připomenul ty, kteři již nyní nejsou mezi námi. Ty jež se
nesmazatelným písmem zapsali do historie či chodu našeho klubu. Karel Stoklasa, Láďa
Ručka, Zdeněk ,Cecek ,Veselý, Ivánek Dlask.

