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Nohejbal na trampských osadách
v okolí Prahy - Sázava

Mladá fronta



Osada Club Údolí ticha (19)
V místě, kde se kromě soutoku vody Vltavy a Sázavy nejvíce přibližují,
namalém potoce, tekoucím od Třebsína, leží osada Club Údolí ticha. Do
údolívnikla první parta stanařů roku 1926.O rok později již na břehu řeku
u ústí potoka vystavěl Ludva Kavka první chatu Psinec. Téhož roku došlo
i k založení osady Údolí ticha. Další chaty začaly růst na pozemcích Pepy
Heřmanav hluboké rokli potoka. Později se osada začala rozrůstat jak na
říčním břehu pod i nad ústím potoka, tak v blízkosti Posázavské stezky, tak
v horní části nad stezkou. Vybudovány tak byly chaty Arapaos, Boston, Úsvit,
Ungawa,Harward, Na stráži, Kec, Samota, Bungalow malomocných, Rid-way,
Scot,Ranch de Estacado, Tower, Shangai, Průvan, Ontario, EI-Cido, Hokaido,
Zapadák,Lone Star, Colorado, Old-Way a další. V pozdějších dobách byly někte-
réz chat z údolí potoka přeneseny výše. V roce 1936 došlo k ustavení Spojených
osadÚdolí ticha, o rok později přejmenovaných na Club Údolí ticha. K tehdejším
osadníkům patřili Vašek Jelínek, Pepa Novotný, Kája Sádlo, Pepík Skall, Franta Jin-
šík,Áda Burian, Vláďa Slušný, bratři Standa a Rudla Jeřábové, Rudla Pacovský, Kája Horák, Vašek
Kořán,Jirka Husák, Jindra Pecháček, Pepík Tůma, Jenisei Šulc, Míra Valdhans, Pepík Beran, bratři
Oldaa Karel Hejnovi, bratři Jindra a Tonda Sobotkové, Tereba, Pepík Šmíd, Jirka Otta, Brzák,Jar-
kaDundr, Mařka Pěnkavová, Vlasta Koubková, Kudlata. Ke společenským akcím byly využívány
hostincev Třebsíně. V roce 1942 byli osadníci nuceni své chaty opustit a vrátili se do nich až po
skončení2. světové války. Většina chat byla zničena, a to i ruským vojskem. První hřiště bylo
od 30. let u řeky před chatou Psinec (zaniklo za 2. světové války). Druhé hřiště je od 30. let stále
provozováno v horní části osady.
Kudy na osadu: Vlakem do zastávky Kamenný Přívoz nebo zastávky Petrov u Prahy (obě vzdá-
lenost6 km), autobusem do zastávky Krňany, Třebsín (1 km). GPSsouřadnice osady: 49°51'22"N,
14°27'58"E.



Jiří Škobis (*1943)

Údolí ticha, to byl především volejbal. Turnaje se
tady hrály už před válkou. Nohejbal se nehrál. Až
teprve tak před pětatřiceti lety jsme ho začali hrát
my. Troškujsem ho uměl a kdo uměl volejbal nebo
fotbal, neměl problém se naučit inohejbal. Hodně
jsem okoukal v Praze na Lokomotivě, kde se hrála
první liga. Že jsem byl dlouhý, tak mě dali na bto-
kate, abych jim tam šahal. Smečovat jsem ale moc
neuměl. Tozase uměl Láďa Slušný, také dobrý vo-
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lejbalista. Na osadě jsme si
dělali jen takové minitur-
naje, tři čtyři trojky proti so-
bě. Turnaje v pravém slova
smyslu začala dělat až další
generace kolem syna Stan-
dy Jeřába, která to organi-
zuje. Všude na osadách se
nohejbalové turnaje pořá-
daly, teď už ho od roku 2007 máme imy. Hrají se
trojice, termínem je druhý květnový svátek.




