
 
SOUSTŘEDĚNÍ NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SPOJE a NOHEJBAL ŽIŽKOV,z.s. 14.-16.7.2017

P R O P O Z I C E    T U R N A J Ů 

 Hraje se dle pravidel Českého Nohejbalového Svazu, platných od 2.3. 2014, ve stručnosti: 
„třídopaďák“… 

 Spory se řeší v tomto pořadí: domluvou, novým balonem, rozhodnutím rozhodčího 
s licencí, odvoláním se k Viktorovi, hádkou, pranicí. Týmy se mohou na jednom 
z navržených řešení domluvit před začátkem hry. Pozdější protesty jsou předem zamítnuty. 

 Herní systém stanoví Pavel „ad hoc“. 

 Složení týmů si domluvte mezi sebou třeba už nyní… 

 Sportsman víkendu? Naposledy se cena udělovala jako součet výsledků v mnoha 
disciplínách ve Vrchlabí 2014… 

 Ceny a diplomy, budou-li nějaké, se vítězným týmům předají ihned po skončení turnajů 

 Organizátoři si vyhrazují změnit termín, nebo jakoukoliv zde uvedenou soutěž nepořádat, 
nebo prostě provést jakoukoliv jinou změnu!  

 V případě nepříznivého počasí proběhne nohejbalová část programu ve volejbalové hale  
v Chocni (U Koupaliště 1734) 

 NIC SE NEUDĚLÁ SAMO! Organizátoři děkují účastníkům za pomoc a spolupráci. 

Soustředění se blíží – máš už sbaleno? 

již čtvrté soustředění nohejbalového oddílu TJ SPOJE (resp. NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.), po 
Vrchlabí 2014, Železné Rudě 2015 (IRON RUDA 2015) a Vodňanech 2016 se tentokrát 
uskuteční v penzionu Mítkov u Chocně ve dnech 14.-16.7.2017. 

 už je přihlášeno 20 účastníků - z toho 15 hráčů! Jsi mezi nimi? (seznam viz 2. strana) 

 domluveno přátelské utkání s místním nohejbalovým oddílem (viz článek níže) 

 přihlašování do spolku NOHEJBAL ŽIŽKOV - včetně obdržení originálních dárků! 

 všechny podrobnosti na našem webu ZDE (www.nohejbalzizkov.cz). 

FILMOVÝ FESTIVAL? 
V tomto roce vznikl v produkci SAMfilmu 

„pouze“ jediný film - devítiminutový 

propagační snímek na motivy Sedmi 

statečných (viz obrázek níže), který zve 

na náš turnaj Balkan Cup 2017, který se 

přiřadil k dalším již pětadvaceti 

videosnímkům, které o našem oddíle už 

SAMfilm vyrodukoval. Filmy jsou 

k vidění ZDE a ZDE. Tento rok bude 

filmový festival redukován na shlédnutí 

tohoto film (případně i dalších již 

natočených filmů) jen v případě zájmu - 

například účastníků, kteří tento film zatím 

neviděli (doufám, ale, že takoví nejsou!:-)  

 
Podaří se Chrisovi dovézt síť ke kurtu?  

Záběr z filmu v okamžiku, kdy hledači 

talentů přesvědčují organizátora turnaje, 

aby přidal čtvrté hříště…. 

Na co se těšit?: 

 Přátelák s Chocní (Spartak Oseva) 
 Překvapení - praktický stylový dárek 

pro každého, kdo se stane členem 
spolku NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 

 Tradiční triko - opět jen pro účastníky 
soustředění!!! 

 V ceně kurty po celou dobu pobytu 
 V ceně pobytu snídaně (bufet) 
 Možná drobné ceny a diplomy…  

 

Vzhledem k změnám a fluktuacím  
hráčů v béčku a áčku spíše 
neproběhne tradiční prestižní zápas A 

versus B . 

PROGRAM 
SOUSTŘEDĚNÍ 

 úterý - pátek 

 volný program účastníků přijíždějících 
v předstihu. Mimo jiné i trénink s místními 
nohejbalisty. 

 pátek přes den 

 příjezd jednotlivých účastníků, prezence, 
ubytování, tradiční předání triček 
soustředění (pouze pro účastníky 
soustředění!) 

 cca 17:00 vrchol soustředění - zápas 
s místními nohejbalisty (Spartak Oseva) 

 pátek večer 
 společná večeře 
 tradiční 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 třeba vydat nějaké organizační pokyny) 

 sobota 

 společná snídaně 
 miniturnaje trojic a dvojic 
 fakultativní zábava účastníků (turistika, 

tenis, apod.) 
 sobota večer 
 společná večeře 
 přijímání členů do NOHEJBAL ŽIŽKOV, 

z.s., včetně předávání originálních 
drobných dárků všem, kteří se stanou 
členy (dárky pouze pro přítomné na 
soustředění) 

 neděle dopoledne 
společná snídaně 
dohrávky nohejbalu, individuální aktivity 

(tenis, plavání v Tiché Orlici, turistika…) 

 neděle odpoledne a večer 
individuální aktivity účastníků 
odjezd účastníků a večer odjezd 

nejspokojenějších  

 

Vrchol soustředění 

už v pátek? 
Místní nohejbalisté pořádají v sobotu 

turnaj. Takže předpokládaný vrchol 

soustředění v sobotu odpoledne - 

tedy přátelák s choceňskými 

(Spartak Oseva) se nekoná… 

 
Naštěstí se zdá, že to jsou takoví 

srdcaři, že se rozhodli sehrát s námi 

přátelák již v pátek v podvečer. 

Možná jsme pro ně vhodné „kavky“ na 

rozehrání na sobotní turnaj. Přesný 

čas není zatím znám. 

Kdo přijede pozdě, nejen že se 

nezúčastní tohoto přáteláku jako hráč, 

ale neuvidí jej ani jako divák! Co Ty na 

to Karle? Na Tvojí psychickou pomoc 

jsme spoléhali!!! 

Tímto zároveň prosíme o podporu všech 

našich fanoušků z řad doprovodu. 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/turnaje/balkan-cup-2017/
http://www.nohejbalzizkov.cz/
http://nohejbalspoje.webnode.cz/turnaje/balkan-cup-2017/
https://www.youtube.com/channel/UCPOhF-SCm4sMAzZ4GEmI6qQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQ6adPWBliMs3HV-KBlyXaQ


Sponzoři a partneři soustředění: 
 

 

Jak se sem dostanete: 
Na tomto místě bývaly obvykle přesné 
popisy trasy s dojezdovými dobami, GPS 
souřadnicemi, frekvencemi naváděcích věží 
pro účastníky přilétající vlastními vrtulníky, 
atd… 
Bohužel se ukázalo, že to jsou úplně 
zbytečné informace. Dílem proto, že většina 
místo vyhledala naprosto snadno a druhé 
většině (konkrétně Karlovi) nepomohlo od 
bloudění nic… 
Takže jen všeobecné informace: 

 ADRESA: PENZION MÍTKOV, kousek 
od Chocně, V lukách 211, Brandýs nad 
Orlicí 561 12, viz  mapa na této straně. 

 KONTAKT: +420-465544056 

 EMAIL: info@penzionmitkov.cz 

 WEB: http://www.penzionmitkov.cz/  

 CO DĚLAT V NOUZI? 
 Volej POMÓC (hlasitě) 
 Volej Pavla (J)  +420-608829568 

 Volej Viktora 

U příležitosti pořádání soustředění nojebalového oddílu TJ Spoje, resp. NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 14.-16.7. 2017 v Chocni. 
vydal NOHEJBAL ŽIŽKOV z.s., červen 2017. Redakce: Ing.Pavel Jouza, Petr Samohejl. Kontakt: nohejbalzizkov@gmail.com, 
www.nohejbalzizkov.cz. Všechna práva vyhrazena. Uzávěrka 10.7. 2017. Neprošlo jazykovou úpravou. NEPRODEJNÉ. 

Výlety v okolí 

Stručné turistické informace pro 
účastníky soustředění - NEnohejbalisty: 
 

Nedaleké Orlické hory, nabízí mnoho 
přírodních krás, turistických atrakcí i 
sportovního vyžití. 
Penzion Mítkov leží přímo na cyklostezce, 
takže můžete uskutečnit pěší, cyklo nebo in-
line výlet z Chocně do Letohradu, příp. 
vyrazit na výlet Vysokomýtskou kotlinou na 
kole. Milovníky vody zabaví Aquapark Ústí 
nad Orlicí, motoristé mohou vyzkoušet 
motokáry a čtyřkolky na okruhu ve Vysokém 
Mýtě. Nedaleko je krásné město Litomyšl, 
zámky Nové Hrady, Potštejn a 
Častolovice nebo Podkarpatský roubený 
kostelík v Dobříkově. Turisty často láká 
také přírodní bludiště a zřícenina hradu v 
Brandýse nad Orlicí, historická Pražská 
brána ve Vysokém Mýtě či Muzeum 

českého karosářství. 

 mapa okolí a detail penzionu  
 

Příjmení Jméno Účast Doprovod 

Albert Jaroslav ano +Jana 

Bacík  Pavel ano - 

Bacík  Čeněk ano   

Epstein Viktor ano - 

Grametbauer Jan ano - 

Janatka Radek ano - 

Jouza  Pavel ano +Lucka+2 

Kašpar  David spíše ano - 

Malát Radek ne - 

Macálka  Aleš ne - 

Mitrovský Petr ano  +Míša 

Mitrovský Tomáš ano - 

Přívětivý  Karel ano (sobota) - 

Samohejl  Petr ano +Hanka 

Stára  Martin ano +Zuzka+1 

Strouhal Jakub ano - 

Kalista Honza ne - 

Pfeifer Venca ano - 

Vokáč  Martin spíše ne - 

 

Seznam účastníků (stav k 19.6. 2017): 
 

Organizační informace: 
 Cena pobytu 500,-Kč/osoba/noc (víkend 

1000,-Kč/osoba) 

 V ceně triko, snídaně, kurty… 

 V případě zájmu se (urychleně!) hlaste 
Pavlovi… 

  S sebou dobrou náladu, kopačky, 
tenisovou raketu, tašku na ceny … 

Organizátoři prosí všechny účastníky o 
maximální délku pobytu - přijeďte co nejdříve 
- odjeďte co nejpozději  - ocení to nejenom 
Vaši kamarádi spoluhráči, ale i organizátoři. 
Díky. 

mailto:info@penzionmitkov.cz
http://www.penzionmitkov.cz/
mailto:nohejbalzizkov@gmail.com
http://www.nohejbalzizkov.cz/

