JAK JSME ŽILI

v Československu

ŽĎÁRSKÝ
NOHEJBAL

PADESÁTÉ VÝROČÍ ODDÍLU. Počátky žďárského nohejbalu sahají do roku 1968, kdy parta nadšenců začala provozovat tento sport na hřišti u sokolovny ve Žďáře nad Sázavou 2. Oddíl se postupně zapojil i do oficiálních soutěží, kde pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty (TJ) Tokoz začal hrát tehdejší okresní přebor. V roce 1976 přešli nohejbalisté pod jednotu TJ Rudá hvězda (RH) Žďár nad Sázavou, která vytvořila odpovídající podmínky pro
absolvování krajské soutěže. Název této jednoty se v roce 1989 změnil na UNITOP SKP (Sportovní klub policie) Žďár nad Sázavou. Oddíl dosahoval
střídavých výsledků, ale ke konci tohoto „nového“ 24letého období (od roku 1976 do roku 1989) se již pohybuje na čelních místech tabulek. V následujících letech prošel žďárský nohejbal několika lepšími i horšími obdobími – od první ligy až po opětovný „pád“ do krajského přeboru a následný
návrat mezi elitu. Rok 2017 byl završen čtvrtým místem v druholigové tabulce. Letos si žďárský nohejbalový oddíl připomíná významné padesáté výročí své existence. Tato léta dokumentuje série snímků z kroniky oddílu. Fotografie pocházejí převážně z osmdesátých let. Na snímku zcela vlevo
blokuje na pravé straně člen TJ RH Žďár nad Sázavou Jaroslav Bradáč. Na fotografii uprostřed je v dresu s jedničkou na zádech Jan Bukovský. Na
poslední fotce, úplně vpravo, jsou další členové oddílu: vlevo blokuje Karel Uhlíř, na pravé straně sítě je vidět Václav Holubář. Zezadu pak přihlíží Jaroslav Krejčí. Foto: archiv nohejbalového oddílu

TURNAJE . Memoriál Vladislava Macha se hrál jako památka na tragické úmrtí jednoho z hráčů. Nehoda se stala při cestě na turnaj v roce 1979. Na snímku uprostřed je fotografie pocházející ze třetího ročníku v roce 1982. Snímek zcela vlevo je záběrem z memoriálu, který se odehrál roku 1984. Na této fotce je vlevo Milan Pivnička, vpravo pak Jaroslav Mach. Na fotografii zcela vpravo je zápas, kde zrovna hraje Milan Pivnička (vlevo) a Miroslav Řádek (vpravo). Foto: archiv nohejbalového
oddílu

V ZÁPALU HRY . Se šátkem vlevo na bloku je na snímku zcela vlevo člen nohejbalového oddílu Jaroslav Krejčí. Fotografie uprostřed zachycuje na levé straně
Vladimíra Sommera. Úplně vlevo pak přihlíží František Bukáček. Oba jsou členové tehdejšího oddílu nohejbalu při TJ RH Žďár nad Sázavou. Poslední fotka (úplně vpravo) ukazuje tehdy nově zbudované asfaltové hřiště u mostu ve žďárské Dvorské ulici (rok 1980), kam se oddíl přestěhoval ze sportoviště u „klášterské“
sokolovny. Foto: archiv nohejbalového oddílu

Další díl v pátek 8. června bude ze Žďáru nad Sázavou.

