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Vítej, 
nadšený účastníku, 
 
____________________________________________ 
sem doplň své jméno a získáš osobitý program a zároveň suvenýr akce. 

 
již druhého soustředění nohejbalového oddílu TJ 
SPOJE. Tentokrát se soustředění uskutečňuje 
v penzionu VALMI v Železné Rudě ve dnech 19.-
21.6.2015. 
Soustředění o to hodnotnější, že se ho účastní kromě 
tymu „B“ i tým „A“. Konečně se uvidí kdo je áčko a 
kdo béčko:-). 
Odehrává se i v době, kdy se oběma týmům v pražské 
soutěži daří a je potřeba posilovat týmového ducha (a 
pilovat techniku a fyzičku). 
Pro účastníky je připraven bohatý program – jednak 
vlastní soutěžní nohejbalová část (štědře dotovaná 

věcnými cenami, které věnovali donátoři a sponzoři akce -  viz poslední strana programu), další 
sportovní vyžití (celkem 2 tenisové kurty, hřiště na badminton, ping pong, bazén…), kulturní část 
(možnost fakultativních výletů – viz strana 4) a společenská část (rožnění, společné večeře, 
promítání filmů vztahujících se k našemu milovanému sportu, atd…). 
 

Jak se dostat na místo? 
Pěšky: ale je to hodně, hodně daleko, vyraž co nejdřív, dobré boty s sebou, jdi podle silničních 
ukazatelů směr: Plzeň – Klatovy – Železná Ruda (orientace na místě – viz níže mapa). 
Autem/motocyklem: jako předchozí, ale bude to rychlejší… Parkoviště v penzionu zdarma! Podle 
doporučené trasy je vzdálenost nejrychlejší trasy 168km a šikovní řidiči jí ujedou za 2:03hod (zdroj: 
www.mapy.cz). Popis trasy – viz strana 7. 
Vlakem: viz jízdní řády a specializované weby na vlaková spojení. 
Vrtulníkem: pro movitější nohejbalisty je připraven heliport v bavorském Neuhütte (hned za hranicí). 
Spojte se s řízením leteckého provozu v Mnichově. 
 

Orientační mapa (penzion VALMI je označen červeným balonkem – pro šťastlivce, kteří obdrželi barevně tištěný 
program). 

 
 

A pro jistotu adresa a kontakt: 
Na Svahu 157, Železná Ruda, 340 04 
provozovatel: Lukáš Kalina 
penzionvalmi@gmail.com 
tel.: +420 603 16 15 20, +420 376 39 70 87 

A pro jistotu, kdybyste se přesto ztratili: 

 Volejte POMÓC (hlasitě) 

 Volejte Pavla (J)  +420 608 829 568

mailto:penzionvalmi@gmail.com
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PROGRAM: 
 

PÁTEK 
Během dne: 

 Příjezd účastníků (každý účastník obdrží tričko akce a PROGRAM), ubytování… 

 Individuální aktivity, nohejbal mimo program… (vše jako individuální domluva již 
dorazivších účastníků) 

Večer: 

 Společná večeře (asi pečená kachna s knedlíky a zelím, nebo obložené talíře, nebo ještě 
něco jiného…) 

 Viktorovo slovo, nebo-li Slovo Viktora (bude-li chtít nám něco sdělit a využít chvíli, kdy 
nehrajeme a jsme všichni společně) 

 Slovo organizátorů (budou-li mít pocit, že je nutné vydat nějaké organizační pokyny…) 

 Promítání videofilmů (velkoplošná televize): 
TV NOVA – magazín víkend TV NOVA (tentokrát o historii nohejbalu, ve filmu vystupují 
někteří členi našeho oddílu z týmu „B“) 
SEZONA 2013-2014 – historie týmu spoje „B“ 
POHÁR MISTRŮ – záznam z účasti týmu spoje B v letošním Poháru mistrů 
JAK PROHRÁT ZÁPAS (návod) – komentovaný záznam vyřazovacího zápasu v turnaji 
veteránů Mnětice 45+ 

 Zimní Pohár – nefinanční vypořádání s finanční odměnou udělenou za individuální výkon, 
který by ale nebyl možný bez celého týmu (Petr) 

 A zase pokračování večeří, a pitím?... (nepřežeňme to, další den jednak hrajeme a zase 
bude večer – dohoníte to, nebojte ) 

 

SOBOTA 
Dopoledne: 

 Zápas „A“ versus „B“ (hned po skončení bude udělena vítězi věcná cena) 

 Fakultativně individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, bazén, ping 
pong, badminton, cokoliv dalšího…) 

Odpoledne: 

 Miniturnaj trojic (hned po skončení udělení věcných cen) 

 Paralelně individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, bazén, ping pong, 
badminton, cokoliv dalšího…) 

 Turnaj dvojic – zahájení? (podle nálady a únavy) 
Večer: 

 Společná večeře (asi zase…:-) 

 Viktorovo slovo, nebo-li Slovo Viktora (pokud se už nevykecal v pátek) 

 Slovo organizátorů (budou-li mít pocit, že je nutné vydat nějaké další organizační pokyny…) 

 Promítání videofilmů (pokud budou opozdilci dorazivší až v sobotu a projeví-li zájem) 

 Udělení specielních cen a cen za zásluhy (bude-li někdo, kdo si to zaslouží) 

 A zase pokračování večeří, a pitím?... (nepřežeňme to, další den ještě hrajeme – jsme tady 
kvůli nohejbalu, ne?! ) 

 

NEDĚLE 
Dopoledne: 

 Turnaj dvojic – dokončení (hned po skončení udělení věcných cen) 

 Paralelně individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, bazén, ping pong, 
badminton, cokoliv dalšího…) 

Odpoledne: 

 Fakultativně individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, bazén, ping 
pong, badminton, cokoliv dalšího…) 

 Odjezd spokojených účastníků  () 
Večer: 

 Odjezd nejspokojenějších účastníků (co dodat…) 
 

Změna programu vyhrazena. 
Program je závazný a bude vynucován:-). Ne to je vtip, ale jsme tady proto, abychom hráli. Ne 
abychom hladkému průběhu a zbytečnou kritikou akci komplikovali. Organizátoři prosí účastníky o 
součinnost a toleranci. Děkujeme. 
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Organizace Turnajů v nohejbalu: 
 

 Hraje se dle pravidel Českého Nohejbalového Svazu, platných od 2.3. 2014 

 Ve stručnosti: „třídopaďák“… 

 Spory se řeší: domluvou, novým balonem, hádkou, pranicí, rozhodnutím rozhodčího s licencí, 
odvoláním se k Viktorovi (týmy se na jednom z navržených řešení domluví před začátkem hry. 
Pozdější protesty jsou předem zamítnuty). 

 Výjimkou schválenou Soutěžním řádem pro tuto akci je rozměr hřiště (upravené tenisové 
hřiště). 

 Soutěžní systémy: 
 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

„A“ versus „B“ 

 Hraje se dle soutěžního řádu Krajské 
soutěže Praha – družstvo 6 členů - 2x 
dvojka, 2x trojka, vložka, 2x křížená 
dvojka, 2x křížená trojka. 

 Při nerozhodném výsledku rozhoduje  
skóre. 

 Při shodném skóre rozhoduje los. 

sobota 
dopoledne 

 hned po skončení 

 věcná cena pro 
vítěze 

 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

Miniturnaj 
TROJIC 

 Dva nebo tři sety (3.zkrácený od 5:5) 

 Při 4 trojkách: 
Každý s každým, pak vyřazovací 
pavouk - 1. se 4. a 2. se 3. Pak souboj o 
3. místo a finále 

 Při 3 trojkách (1-2 lichý hráči): 
Pavel ad hoc stanoví systém s rotací 
hráčů a bodováním každého jednotlivce 

sobota 
dopoledne 

 hned po skončení 

 věcná cena (dárková 
taška) pro první 
trojici (nebo tři 
nejlépe bodovaní 
hráči v případě 3 
trojic), diplomy 

 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

turnaj DVOJIC 

 Dva nebo tři sety (3.zkrácený od 5:5) 

 Každý s každým 

 1. s 2. finále, 3. se 4. o třetí místo (resp. 
při 6 dvojkách 5. se 6. o páté místo) 

sobota 
odpoledne 
– neděle 
dopoledne 
(podle 
chutě a sil) 

 hned po skončení 
soutěže (asi v neděli) 

 věcná cena (dárková 
taška) pro první a 
druhou dvojici a cena 
útěchy pro třetí 
dvojici, diplomy 

 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

Sportsman víkendu 
– nejproduktivnější 
hráč, nebo prostě 
tak něco… 

 kritéria - asi nějaké bodování 
jednotlivců a jejich úspěšnosti – 
sleduje a čárky si dělá Pavel:-) 

průběžně 
celý víkend 

 v neděli po odehrání 
všech soutěží 

 věcná cena pro 
vítěze (dárková 
taška), diplom 

 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

Dovednostní 
soutěže s různými 
balony (malý 
kopačák, tenisák, 
gymnastický 
balon…) 

 asi nějaké zkrácené hry pro hráče, 
kteří se chtějí bavit 

 kritéria - zřejmě nějaké bodování 
úspěšnosti jednotlivců v těchto 
sranda mačích - sleduje a čárky si 
dělá Pavel:-) 

průběžně 
celý víkend 

 hned po odehrání 
soutěže 

 diplom?… 

 

Ceny do soutěží věnovali donátoři a sponzoři. Nečekejte nic převratného, prostě šunty, které se dají 
vyhrát kdekoliv jinde. 
 

Během pořádání soutěží přilož ruku k dílu, připrav hřiště, pokrop, nalajnuj, dones, 
ukliď… NIC SE NEUDĚLÁ SAMO! Organizátoři děkují za pomoc a spolupráci. 
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Aktivity mimo nohejbal 

 

Co je možné dělat, vidět a navštívit na 
místě - doporučujeme: 
 
 

Penzion VALMI nabízí: 
 

 Whirlpool (za poplatek) 

 Sauna (za poplatek) 

 Bazén (v ceně pobytu) 

 Restaurace 

 2 tenisové kurty 

 1 multifunkční kurt (badminton) 

 Stůl na ping-pong 

 Koš na basketbal 

 Půjčovna kol 
 
 

Železná Ruda a bezprostřední okolí: 
 
Železná Ruda a nejbližší okolí: 

 Informační středisko (Klostermannovo 
nám.) 

 Muzeum historických motocyklů 

 Muzeum Šumavy 

 Pivovar Belveder 

 Zámeček 

 Pomník vojáků americké armády 

 Pomník československých legionářů 

 Kaple sv.Antonína a sv.Barbory 

 Kaple sv.Anny 

 Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy 

 Křížová cesta 

 Pohřebiště Barabů (ne Barbarů, opravdu 
Barabů!) 

 Žleznorudský Jasan 

 Alžbětínská lípa 

 Debrnická alej 

 Hraniční nádraží v Alžbětíně 
 
Čertovo jezero 
Pověstmi opředené Čertovo jezero 
ledovcového původu leží na jihovýchodním 
svahu Jezerní hory. 
 
Černé jezero 
Černé jezero se rozprostírá na severním svahu 
Jezerní hory ve výšce 1008 m. Je ledovcového 
původu a tvoří spolu s Čertovým jezerem 

Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo 
jezero. 
 
Bílá Strž 
Přírodní rezervace Bílá strž je romantické 
kaňonovité údolí Bílého potoka, které leží 
západně od Černého jezera. Bílý potok tady 
vytváří četné kaskády, vodopády a obří hrnce 
vymodelované na kamenech v řečišti potoka. 
 
Vrch Ostrý 
Charakteristický dvouhrotý vrch Ostrý leží na 
hranicích České republiky a Německa 
(Bavorsko) a je považován za nejhezčí vrch 
Královského hvozdu. Pro svůj tvar získal vrch 
lidový název „Prsa Matky Boží“ nebo Jezerní 
hora. 
 
Hora Velký Javor 
Velký Javor je nejvyšší vrchol Šumavy (1456 
m) ležící na bavorské straně hranice. Je 
pokrytý lesy, vrchol má holý a je tvořen čtyřmi 
skupinami skal. Na vrcholu stojí dřevěný kříž, 
dvě kruhové věže a kaple sv. Bartoloměje z 
roku 1956. 
 
Javorská jezera 
Perlami Velkého Javoru jsou dvě ledovcová 
jezera – Velké a Malé Javorské jezero. Obě 
jezera jsou zhruba 10 000 let stará. Velké 
Javorské jezero leží na německé straně 
Šumavy na jihovýchodním svahu Velkého 
Javoru. 
 
Vrch Pancíř 
Vrch Pancíř (1214 m) leží nad Železnou Rudou 
v Královském hvozdu. Na svazích vrchu jsou 
typické horské louky a smrkové lesy, při 
vrcholu uměle vysazená kleč. Na vrcholu se 
nachází turistický chata a rozhledna, z které je 
krásný kruhový výhled na dvojhrot Ostrého a 
do širokého okolí. 
 
Hora Debrník 
Zámeček postavený v roce 1779 pro Alžbětu z 
Hafenbradlu, která náležela k rodině vlastníků 
železnorudských skláren. V roce 1744 byla u 
zámečku založena zrcadlová huť, která 
vyráběla až do roku 1889. 
 
Na Velký Ostrý přes Svaroh a Velký 
Kokrháč z německé strany.  

 

 
Oficiální logo akce 
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Mapa Železné Rudy a blízkého okolí 
 

 



IRON RUDA 2015  oficiální PROGRAM 

Železná Ruda – soustředění nohejbalového oddílu TJ SPOJE 19.-21.6. 2015 

6 

 

 

Nedostal jsi diplom? – nebreč a tady si jeden vyplň . 
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Praha centrum - Železná Ruda centrum (doporučená trasa): 
168 km – 2:03 h 
Trasa autem, přes Exit 81 
rovně po silnici I. třídy Václavské náměstí – 304 m 
vpravo po silnici I. třídy Žitná – 703 m 
vlevo po silnici I. třídy Karlovo náměstí – 206 m 
vpravo po silnici I. třídy Resslova – 359 m 
rovně po silnici I. třídy Jiráskův most – 388 m 
rovně po silnici I. třídy V Botanice – 377 m 
rovně po silnici I. třídy Kartouzská – 552 m 
mírně vpravo po silnici I. třídy Plzeňská – 4,6 km 
rovně vyjeďte po výjezdu Plzeňská/Bucharova na silnici I. třídy Bucharova – 1,8 km 
vpravo po výjezdu Bucharova/Rozvadovská spojka – 86 km 
rovně po silnici I. třídy tř. 1. máje – 13,2 km 
rovně po silnici I. třídy Plzeňská – 21,4 km 
rovně po silnici I. třídy Tyršova – 797 m 
na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici I. třídy ul. 5. května – 37,2 km 
Železná Ruda 

 Parkoviště v penzionu zdarma! 

 Podle doporučené trasy je vzdálenost nejrychlejší trasy Praha centrum – Železná Ruda centrum 
168km a šikovní řidiči jí ujedou za 2:03hod (zdroj: www.mapy.cz). 

 

Co s sebou? (nezapomeň!): 
 Dobrou náladu 

 Chuť hrát nohejbal a nekazit pobyt druhým 

 Kopačky 

 Tenisovou raketu, pálku na stolní tenis a badminton… 

 Velkou tašku na ceny 
 

Seznam účastníků podle posledního sčítání: 
Najdeš své jméno mezi šťastlivci účastnícími se akce? Níže tabulka seřazená dle abecedy. 
Organizátoři prosí všechny účastníky o maximální délku pobytu – přijeďte co nejdříve – odjeďte co 
nejpozději  - Ocení to nejenom Vaši kamarádi spoluhráči, ale i organizátoři jako známku, že jejich 
úsilí nevyšlo na zmar. Díky.  
 

Jméno šťastného 
účastníka 

Délka 
pobytu 

Poznámka 

Jarda Albert sobota Jardo, sobota je málo! O moc přicházíš. 

Vláďa Baborovský víkend Fanoušek „B“ týmu, účastník silvestrovských her a Vrchlabí 2014 

Pavel Bacík víkend  

Viktor Epstein víkend  

Pavel Jouza celý týden Bez Tebe bychom tady nebyli – díky. 

David Kašpar víkend  

Petr Mitrovský víkend  

Tomáš Mitrovský víkend  

Karel Přívětivý sobota 
Dozor a nezávislý pozorovatel . Doraž! Všem nám budou chybět 
Tvoje zasvěcené komentáře, a dát si s námi večeři, nebo 
zhlédnout filmy můžeš přeci také!... 

Petr Samohejl celý týden  

Martin Stára víkend  

Jakub Strouhal víkend Kubo, čtvrtý smečař je nutnost!!! Čekáme tě už v pátek ráno 

Jarda (taxi) asi ??? Co to je? Už nemůžeš nepřijet! Jsi dvanáctý!:-) 
 

 
Oficiální logo akce 
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KDO: 
 

Kdo se na akci podílel, připravoval jí a žil pro ní? Kdo byli příznivci, organizátoři, nadšení sympatizanti, 
donátoři, sponzoři a možní sponzoři? Komu poděkovat?: 
 

EPI-trezory, FINEP, hanashop.cz, nohejbalový oddíl TJ SPOJE, Pavel J., Petr, a 
mnozí další… (někteří to ani nevěděli) : 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ: 
 

 Specielní poděkování Pavlovi (J) za energii, čas a námahu, bez, které by se akce 
neuskutečnila. 

 Viktorovi za dlouholetou práci pro oddíl a snahu, bez které by oddíl nebyl tam, kde je (hrome, je 
to vlastně pochvala?:-) 

 
 

Prostor pro vlastní poznámky a postřehy (můj milý deníčku…): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO ZÁVĚREMÍ: 
 

 Jsme tady proto, abychom hráli! Ne abychom hladký průběh akce 
zbytečnou kritikou, opilostí , nebo umíněností komplikovali. 

 V celém areálu zachovávejte čistotu, uklízejte po sobě, odpadky 
důsledně vkládejte do připravených pytlů, nenechávejte použité 
nádobí (sklenice) v prostoru kurtů, ale vracejte je, odkud jste si je 
přinesli, atd. Díky. 

 Organizátoři prosí účastníky o přiložení ruky k dílu, 
součinnost a toleranci. Děkujeme. 

 Spokojený pobyt a nohejbalu zdar přejí organizátoři. 


