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

 

na třetím soustředění nohejbalového oddílu TJ SPOJE. Po 
Vrchlabí 2014 a Železné Rudě 2015 (IRON RUDA 2015) se 
tentokrát soustředění uskuteční ve sportovním areálu 
Blanice ve Vodňanech ve dnech 15.-17.7.2016. Soustředění 
o to hodnotnější, že: 

 Konečně se uvidí kdo je áčko a kdo béčko:-). 

 Změříme síly s místním nohejbalovým oddílem SK 
Vodňany, vítězem okresní soutěže z roku 2014 (!) 

 Proběhne „FILMOVÝ FESTIVAL - SPOJE 2016“ 
s pěti premiérami filmů z akcí našeho oddílu 
(celkem cca půl hodiny filmů! – program viz str.2). 

Oběma našim týmům se v pražské soutěži nyní zrovna nedaří a o to více je potřeba posilovat 
týmového ducha (a pilovat techniku a fyzičku). 
Pro účastníky je připraven bohatý program - viz strana 2. Kromě vlastní soutěžní nohejbalové části 
(štědře dotované věcnými cenami, které věnovali donátoři a sponzoři akce -  viz poslední strana 
programu), individuální sportovní vyžití (tenis), kulturní blok (FILMOVÝ FESTIVAL, možnost 
fakultativních výletů – viz strana 4) a společenská část (rožnění, společné večeře…). 
 

Jak se dostat na místo? 
Pěšky: ale je to docela daleko, vyraž co nejdřív, dobré boty s sebou, jdi podle silničních ukazatelů 
směr: Příbram – Písek – Vodňany (orientace na místě – viz níže mapa). 
Autem / motocyklem: jako předchozí, ale bude to rychlejší… Parkoviště u penzionu zdarma! Podle 
doporučené trasy je vzdálenost nejrychlejší trasy 127km a šikovní řidiči jí ujedou za 1:34hod (zdroj: 
www.mapy.cz). Tentokrát neuvádíme popis trasy - spoléháme se na přirozenou inteligenci účastníků. 
Vlakem: viz jízdní řády a specializované weby na vlaková spojení . 
 

Orientační mapa (sportovní areál Blanice je označen červeným balonkem - pro šťastlivce, kteří 
obdrželi barevně tištěný program). 

 
 

A pro jistotu adresa a kontakt: 
Vodňany, Staromostecká 1187, Penzion Blanice 
provozovatel: Stanislav Chytil 
sportbar.restaurant@email.cz 
tel.: +420 724 373 492 

web: http://www.rekreaceblanice.cz/index.php 
A pro jistotu, kdybyste se přesto ztratili: 

 Volejte POMÓC (hlasitě) 

 Volejte Pavla (J)  +420 608 829 568 

 Volejte Viktora 

mailto:sportbar.restaurant@email.cz
http://www.rekreaceblanice.cz/index.php
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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 - možná v ceně (asi pečená kachna s knedlíky a zelím, nebo obložené 
talíře, nebo ještě něco jiného…) 

 Viktorovo slovo, nebo-li Slovo Viktora - již tradiční řeč předsedy (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…) 

 FILMOVÝ FESTIVAL „SPOJE 2016“ (velkoplošná televize) 
Pět premiérových filmů z akcí oddílu, ve kterých vystupují (a hrají) členové oddílu: 

1) Festival uvede znělka Soustředění Vodňany 2016 
2) Zimní pohár Nebušice - sestřih utkání našeho týmu s týmem Zevlingu s podtitulem 

„výborně hrajeme, výborně zakončujeme, přesto nevítězíme…“ (1:25min) 
3) Hinterstoder 2016 - kompletní film z našeho zimního soustředění v Alpách (6:34min) 
4) Viktor Trophy 2016 - kompletní film z turnaje pořádaného naším oddílem v březnu. 

Jedná se o doplnění traileru o další fotografie a nezkrácené záběry. (5:41min) 
5) Předěl festivalu tvoří animovaná hříčka Happy Birthday. 
6) Viktor 60 - animované pásmo filmů k pobavení u příležitosti významného jubilea. 

V hlavní roli Viktor. Dále hrají (dle abecedy): David, Jarda, Karel, Kuba, Martin, Pavel 
B., Pavel J., Petr M., Petr S., Tomáš. Sami neuvěříte, kde všude jste hráli a co dělali 
… (7:07min) 

7) Viktor 60 - pokračování - volné pokračování pásma filmů opět s Viktorem v hlavní 
roli. Možná méně zábavné, ale o to více zneklidňující (6:15min) 

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

 

SOBOTA 
Během dne (přesný čas programu se upraví dle okamžitých potřeb): 

 Zápas „A“ versus „B“ (drobná věcná cena a putovní pohár) 

 Zápas TJ Spoje Praha vs. SK Vodňany (symbolická cena pro vítěze) 

 Miniturnaj trojic nebo dvojic, nebo obojí  (dle nálady a sil, hned po skončení udělení 
věcných cen) 

 Individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, cokoliv dalšího…) 
Večer: 

 Společná večeře - možná v ceně, viz poslední strana oddíl „Praktické pokyny“. 

 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…) 

 FILMOVÝ FESTIVAL (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 
Během dne (přesný čas programu se upraví dle okamžitých potřeb): 

 Náhradní dohrání zápasů ze soboty (podle počasí, sil, nálady…) 

 Individuální aktivity (vycházky, nohejbal mimo program, tenis, 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 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. 

 Výjimkou schválenou Soutěžním řádem pro tuto akci je rozměr hřiště (pokud by se hrálo na 
upraveném tenisovém hřišti). 

 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) 

 Dle počtu trojic bude ad hoc stanoven 
herní systém turnaje 

alternativně 
dle počasí, 
nálady a sil 

 hned po skončení 

 věcná cena (dárková 
taška) pro první 
trojici), diplomy 

 

typ soutěže způsob odehrání termín vyhodnocení a cena 

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

 Dle počtu dvojic bude ad hoc stanoven 
systém turnaje 

alternativně 
dle počasí, 
nálady a sil 

 hned po skončení 
soutěže (asi v neděli) 

 věcná cena (dárková 
taška) pro první  
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 

TJ Spoje Praha 
versus 
SK Vodňany 

 dle domluvy na místě, není 
vyloučeno dle pravidel místní 
krajské soutěže… 

dle času 
vhodného 
pro 
soupeře 

 hned po odehrání 
soutěže 

 diplom?… 

 

 
Ceny do soutěží věnovali donátoři a sponzoři. Nečekejte nic převratného, prostě šunty, které se dají 
vyhrát kdekoliv jinde. 
 
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 víceúčelové hale přímo ve 
Vodňanech - Výstavní ulice 726/II (p.Veselý 737 719 128).  (Výborně Pavle, skvělý nápad, děkujeme). 
 

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 - doporučený program pro 
doprovod nohejbalistů: 
 

Penzion Blanice nabízí: 
 

 restaurační služby – venkovní zahrádka, 
jídelní lístek ke stažení zde: 
http://www.rekreaceblanice.cz/doc/jideln
i_listek_web.pdf 

 kulečník, šipky 

 tenisový areál, fotbalové hřiště, hřiště na 
volejbal… 

 

 
 

Vodňany a bezprostřední okolí: 
 
Vodňany: 
Město Vodňany vzniklo jako osada u 
zlatonosných rýžovišť na přelomu 12. a 13. 
století. Město leží v jižních Čechách, v krajině 
plné rybníků – a voda, která město obklopuje, 
mu dala i jméno. 
 
Informační středisko (nám. Svobody, 
otevřeno denně 9:00-17:00) 
 
Mostecký mlýn 
500 let starý mlýn s původním mlecím 
zařízením (Samoty 315, otevřeno denně 
10:00-15:00) 
 
Kostel narození Pany Marie 
Kostel je postaven ve slohu vrcholné gotiky v 
1. polovině 15. století mistrem Jaklíkem a jeho 
synem Václavem na místě starší stavby. Na 
kostelní věži jsou namalovány znaky města 
Vodňan, Království českého a tehdejšího 
děkana Vokouna (nám.Svobody 18) 
 
Městaké muzeum Vodňany 
V bývalé synagoze je umístěna stálá expozice 
Rybářství na Vodňansku (Majerova 153, út-ne 
9:00-12:00, 13:00-16:00) 
 
Rybářské muzeum 

Muzeum střední rybářské školy s akvárii i 
historickou částí mapující dějiny rybářství 
(Zátiší 480) 
 
Zábavné centrum Družba 
bowling, taneční klub, venkovní terasa, dětský 
koutek, zimní zahrada (Výstavní 1043) 
 
Naučná stezka „Voda je věda“ 
Necelých 5 km dlouhá naučná stezka v sobě 
skloubí nejen informace o vodě, ale i kulturní 
zážitek a nevšední odpočinek v lesoparku 
zároveň (začátek stezky na náměstí Svobody). 
 
Památník Petra Chelčického 
Obec Chelčice je rodištěm světoznámého 
středověkého náboženského reformátora a 
filozofa Petra Chelčického (1390 – 1460). 
Prohlédnout si můžete jeho památník s 
interaktivními prvky středověké doby 
Chelčického (Chelčice 123, prohlídku si 
domluvte telefonicky předem - 776 134 683). 
 

 
Kostel narození Pany Marie 
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Mapa Vodňan 
(Penzion Blanice je označen červeným balonkem) 
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Seznam účastníků: 
Seznam podle posledního sčítání, včetně historického přehledu účasti na soustředěních . 
Najdeš své jméno mezi šťastlivci účastnícími se akce? 
 

Nohejbalisti (abecedně dle příjmení): 

foto 
šťastný 

(ne)účastník 

Vrchl
abí 

2014 

IRON 
RUDA 
2015 

Hinter- 
stoder 
 2016 

Vodňany 
2016 

poznámka 

 

Jarda Albert X     

 

Vláďa Baborovský   X X Fanoušek B týmu 

 

Pavel Bacík 
(Báca) 

  X   

 Jindra Bergel X X X X 
Ta Tvoje účast (vlastně neúčast)  
skoro vypadá jako by ses nás 
bál… 

 

Viktor Epstein 
(Epi) 

X     

 
Jan Grametbauer 
(Gramec) 

X X X  Vítej na prvním soustředění 

 Jarda (Taxi) X X X X Přítel A týmu 

 

Pavel Jouza   X   

 

Radek (Ráďa) 
Janatka 

 X X   

 

David Kašpar   X X  

 

Aleš Macálka  X X   

 

Radek Malát X X X  Vítej na prvním soustředění 

 

Petr Mitrovský X     

 

Tomáš Mitrovský X  X   

 

Karel Přívětivý X  X   

 

Petr Samohejl      

 

Martin Stára 
(Marťas) 

  X   

 

Jakub Strouhal 
(Kuba) 

X  X   

 Martin Vokáč X X X X Vezmi děti, paní a přijeď… 
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Fanoušci, příznivci, doprovod - rodinní příslušníci, partnerky… (dle abecedy): 

foto 
šťastný 

(ne)účastník 
Vrchlabí 

2014 

IRON 
RUDA 
2015 

Hinterstoder 
2016 

Vodňany 
2016 

poznámka 

 Andrea X X  X 
Od Viktora 
(snacha) 

 David X X  X 
Od Viktora 
(syn) 

 Hanka X    
Od Petra S. 
(manželka) 

 Ivanka X X X  
Od Aleše 
(manželka) 

 Jana X    
Od Jardy 
(partnerka) 

 Kájí X  X X 
Od Pavla B. 
(dcera)  

 Lucka X  X X 
Od Pavla B. 
(manželka) 

 Míša X    
Od Petra M. 
(partnerka) 

 Tomášek X X X  Od Aleše (syn) 

 Zuzka X  X ? 
Od Marťase 
(partnerka) 

 

Legenda: 
X Nepřítomen /a, případně už oznámil svojí neúčast i na soustředění Vodňany 2016 

 Přítomen /přítomna 
 Potvrdil /a účast na Soustředění Vodňany 2016 
? Nevíme, on /ona neví, lavíruje, asi ho /ji doma nepustí, otrok svého zaměstnání, pod pantoflem… 
 
 

Vezmi s sebou osoby blízké: 
Z historického „exkurzu“ je patrné, že často (a 
opakovaně!) se akcí zúčastňují naši příznivci, 
rodinní příslušníci a další osoby. Akce je svou 
povahou vhodná i pro doprovod. Každý si 
najde to své - jednak společný pobyt s blízkým 
člověkem, sledování výborných sportovních 
výkonů (tedy sledování naší hry ), fakultativní 
kulturní program v okolí (viz strana 4 
programu), gurmánské zážitky (obvykle 
rožnění), možnost vlastního sportovního vyžití 
(kolo, tenis, kulečník, šipky…) a nakonec, ale v 
neposlední řadě, setkání s ostatními účastníky 
akce a sdílení společných zážitků. 
 

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 toho, že jejich úsilí 
nevyšlo na zmar. Díky. 
 

Co s sebou? (nezapomeň!): 
 Dobrou náladu 

 Chuť hrát nohejbal a nekazit 
pobyt druhým 

 Kopačky, (tenisovou raketu…) 

 Velkou tašku na ceny 
 

 …a možná dostaneš i diplom… 
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KDO: 
 

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

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

 
 

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. 

 Karlovi za funkci baviče oddílu a vtipného glosátora dění na kurtu, komentátora dodávajícího 
nekonečný příval šťavnatých hlášek. 

 

PŘÁNÍ: 
 

 Viktorovi vše nejlepší k letošnímu významnému životnímu jubileu. 

 Všem členům se zdravotními potížemi za urychlenou rekonvalescenci, zvláště pak Petrovi (M), 
Karlovi a Jardovi… 

 

PRAKTICKÉ POKYNY: 
 

 Check in v penzionu - pátek od cca 14:00 

 Cena 600Kč/2noci/osoba  

 Cena snídaně 170kč/2snídaně/osoba (bude objednáno pro všechny 
zúčastněné) 

 Cena za pronájem hřiště (podíl dle počtu hrajících účastníků) 

 Cena celkem cca1000Kč (osoba/2noci, 2x snídaně, pronájem hřiště a možná i 
páteční / sobotní večeře…) 

 Hlaste se Pavlovi (kontakt na první straně) do konce června !!! 
 

SLOVO ZÁVĚREM: 
 

 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 košů, 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. I bez říkání pokrop, nalajnuj, uprav síť, atd. Děkujeme. 

 Spokojený pobyt přejí organizátoři. 
 

Sportu zdar a nohejbalu zvlášť! 
 

Vše o našem klubu naleznete na webu: 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/ 


