Trocha historie
Parta nadšenců TJ Vaňov v čele s Jaroslavem Dvořákem, jeho bratrem Jiřím a Jiřím Brabcem se
rozhodla v jednom parném červnovém dni roku 1999, že uspořádá nohejbalový turnaj trojic. A tak u pár
pivek v hospodě se rozhodlo o názvu turnaje, Vaňov Cup. Začali se shánět pravidla, rozměr hřiště, potřebné
sítě a také plac, kde se vše odehraje. Místo konání – antukové hřiště u vaňovské školy. A nultý ročník mohl
začít.
2 kurty pro 10 přihlášených mančaftů mělo stačit. V tom problém nebyl. Ale někde jinde. Některá
přihlášená mužstva se musela po urputných soubojích i ve třísetových bitvách, v parném horku, osvěžit
zlatavým mokem. A to v hospůdce na hřišti TJ. Jenže stalo se, že nezůstalo jen u jednoho či dvou kousků a
tak byly prostoje. Poctivé týmy měli odehráno někdy již více jak polovinu dvojích zápasů, ale zato takový
tým WC, ten měl odehrán jeden zápas. A účinek piva a slunce byl jasný, 3 zápasy za sebou se nedali vydržet
a proto se ocitl tento tým v boji o posledního fleka.
Takto se odehrával turnaj 4 ročníky, až napadlo několik mančaftů odehrát vše přímo na hřišti TJ a
vlastně u hospůdky. A stalo se, Vaňov Cup od roku 2003 má nádech slavného Wimbledonu, hraje se totiž na
téměř stejně slavné trávě – na té Vaňovské. O účast na turnaji je od té doby velký zájem, a tak maximum
mančaftů bylo stanoveno 16 a hraje se systémem MS v ledním hokeji. O zájmu svědčí i fakt, že někteří
účastníci a fanoušci turnaje dali v roce 2008 přednost nohejbalu před oslavami výročí Neštěmického fotbalu.
A to už je doopravdy co říci.
Legendy turnaje - jednotlivci
Mezi legendy turnaje se zapsal na začátku již zmiňovaný Jára Dvořák, který je slavil v letech 2003,
2004 a 2005 zlatý hattrick. Petr Záleský vyhrál hned úvodní nultý ročník, a poté ještě triumfoval v letech
2003 a 2004 právě v mužstvu spolu s Járou Dvořákem. Dva tituly oslavil Jiří Dvořák st.
Mužstva
Mužstva se co ročník měnila, mezi stálice patří tým Chlumec, Voraři, Trosky, Óm-Šinrikjó a hlavně
tým WC, který nevynechal ani jeden ročník. Dvojice bratrů Jan a Jiří Brabec se zúčastnili všech ročníků a
doposud vlastní legendární dresy. Do trojice stále hledali nejvhodnějšího parťáka, až našli v minulém 9.
ročníku zřejmě nejlepšího do trojice, Jardu Homolku, který vypomůže při honbě za postupem ze základní
skupiny a hlavně za Pivplomem.
Budoucnost?
Turnaj od počátku prošel velkými změnami a stále se dá co vylepšovat. Udílejí se nová ocenění, nové
diplomy, které dělají z turnaje stále větší zábavu a potěšení. Pro hráče je to motivace, jak se ukázat ostatním
účinkujícím, přátelům, známým i přihlížejícím fandům a divákům.
A co nás čeká dál? 10. jubilejní ročník bude opět určitě plný krásných sportovních výkonů, zábavy a
legrace, ale také trocha nostalgie. A všichni se určitě těší a jsou zvědaví, jak celý turnaj dopadne.

Ať žije Vaňov Cup

