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VÝZVA VÝKONNÉHO VÝBORU SNH
VV SNH vyzývá Oblastní sportovní komise a oddíly, aby začaly navrhovat
kandidáty na funkce v Dozorčí radě, Výkonném výboru a jeho odborných
komisích. Volba proběhne na Valné hromadě SNH, která proběhne na jaře 2010.

Předseda STK SNH : Ctirad Leinweber
731602234
e-mail: c.leinweber@seznam.cz
bankovní spojení
Česká spořitelna 75185329/0800 GE Money Bank 1722109504/0600
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1. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Věková hranice sportovců pro soutěžní ročník 2009/2010
kateg. dospělých
- do 31. 8. 1991 včetně
kateg. dorostu
od 1. 9. 1991 - do 31. 8. 1994 včetně
kateg. staršího žactva
od 1. 9. 1994 - do 31. 8. 1997 včetně
kateg. mladšího žactva
od 1. 9. 1997
ODDÍLŮM NH – prosím o zařazení do oblastních zpravodajů – děkuji SE SNH

Matriční úsek STK SNH od 15. 7. 07 opět zpracovává žádosti o změny hráčské
příslušnosti a výměnu registračních průkazů. Nezapomeňte při přechodu do vyšší
kategorie a nové žádosti o hostování či přestup doložit nová fota a příslušné
doklady o úhradě poplatku. V opačném případě nebude Vaše žádost vyřízena.

2. ZPRÁVY STK
ZÁPIS Z LETNÍHO AKTIVU STK SNH
konaného dne 12. července 2008 v Praze na Strahově
Přítomni: Ctirad Leinweber, Petr Holý (oba STK SNH), Stanislav Vošický (JM OSK), Otto Schmidt
(SM OSK), Josef Stýblo (SČ OSK), Hana Čermáková (StČ OSK), Václav Hajžman (ZČ OSK), Pavel
Krošlák (VČ OSK), Luboš Dlouhý (SE SNH),Aleš Liška (KR SNH)
Omluveni: ing. Tomáš Smrčka (STK SNH), Jan Čáslava, Ivo Toman (lig. zpravodajce), František Menc
(DR SNH), Petr Hartmann (STK SNH), Jan Václavek (př. SNH)
1. Zprávy a připomínky z oblastí:
· StČ - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů, předložena písemná zpráva
− zvýšený počet kontumací díky TJ Republikán, který neměl zaplacené pokuty a měl zastavenou
činnost
· SČ - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů,
− přetrvávající problém s počtem aktivních rozhodcích,
− předložena písemná zpráva
· VČ - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů, předložena písemná zpráva
· ZČ - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů, předložena písemná zpráva
· JM - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů, předložena rozsáhlá písemná zpráva
− nedostatek aktivních rozhodčích
− opakující se výhrady k termínové listině ČP mužů
− připomínky k termínové listině a systému play-off u 1. ligy mužů
· SM - všechny soutěže OP dohrány bez větších problémů, předložena písemná zpráva
· př. STK stručně reagoval na dotazy a snažil se vysvětlit sporné záležitosti
2. hodnocení ligových soutěží – jaro 2009:
· základní zhodnocení ligových soutěží s poukázáním na Závěrečný zpravodaj provedl p. P. Holý
3. Hodnocení kvalifikace o 1. ligu žen 2008/09
· ze zprávy ředitele a hodnocení jednotlivých účastníků informoval př. STK
· akce proběhla bez závažnějších problémů, kritizováno nasazovaní utkání v neděli
· z kvalifikace postoupily družstva TJ Božkov a SK Studénka
· návrh na posunutí kvalifikace na sobotu, neděli a pondělí v případě, že vychází státní svátek na pondělí
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4. Příprava 36. r. Českého poháru dospělých
· př. STK předložil ke schválení nasazení 36. r. ČP dospělých
· po drobných úpravách nasazení schváleno
· rovněž byl předložen seznam předjednaných pořadatelů, zástupci OSK projednají ve svých oblastech a
obratem potvrdí pořadatele na SE SNH
5. Příprava ligových soutěží 2009/2010:
· př. STK předložil ke schválení návrh nasazení ligových soutěží 09/10 a popsal problémy při tvorbě
nasazení a sladění různých hracích systému a termínových listin jednotlivých soutěží
· oddíl TJ Stará Huť převedl účastnická práva k 1.lize mužů na oddíl TJ Příchovice
· oddíl TJ Příchovice převedl účastnická práva k 2. lize A na oddíl Sokol Bakov
· ze 2.ligy A se po podání přihlášky odhlásil oddíl KNHCH Litvínov, v soutěži zůstává oddíl na 9. místě
TJ Šroubárna Žatec
· do 2.ligy B se nepřihlásil účastník VČ, zůstávají Ostopovice
· návrh po úpravách schválen
6. Různé
· p. Hajžman – dotaz na vyplacení odměny za ČP
· p. Stýblo - dotaz na nasazování rozhodčích 70% utkání při nízkém počtu družstev
· p. Vošický - dotaz k doplňování soupisek v průběhu jarní části, systém ČP
· p. Dlouhý – odpovědi na vyplacení odměny za ČP a vysvětlení k doplňování soupisek na www
stránkách, přečetl přehled o zaplacených poplatcích dle FŘ SNH.
· p. Schmidt – herní systém ligy a play-off
· p. Liška – informoval o školení rozhodčích 3. třídy
· p. Leinweber - poděkoval přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání
Zapsal Ctirad Leinweber

PŘEHLED PLATNÝCH TRESTŮ Z ROČNÍKU 2008/2009
č.u. 134

Sokol Krčín – TJ Plzeň Újezd
31.5. 2009
r. Schmidt, Havlík
STK SNH trestá trenéra TJ Plzeň Újezd Ježek Lubor č.reg. 17999 dle DŘ ST odd. A čl. 3b
za nesportovní chování vůči rozhodčímu zastavením závodní činnosti na 6 měsíců, tj. od 1.6. 2009 do
1.12. 2009 včetně.
č.u. 329

TJ Přeštice – SK Studénka
7.6.2009
r. Votava Tomáš
STK SNH trestá hráčku SK Studénka Naděždu Hašovou (č.reg. 18450) za neoprávněný start
v utkání č. 329 dle DŘ ST oddíl A/čl.5 zastavením závodní činnosti na 3 měsíce od 11.6. do 25.9. 2009 s
přerušením od 18.6. do 2.7. 2009.
č.u. 411 Sokol Tymákov – Sokol Osek u Rokycan
7.9. 2008
r. Adámek
STK SNH trestá hráče Pelc Josef č.reg. 17523 (Sokol Osek u Rokycan) dle DŘ ST odd. A čl.
3d za napadení rozhodčího zastavením závodní činnosti na 12 měsíců, tj. od 8.9. 2008 do 8. 9. 2009
včetně.
č.u. 523

Baník Most NH – TJ Spartak Rožmitál p/T 6.6.2009
r. Málek Jan
STK SNH trestá hráče Baníku Most NH Velek Martin (č.reg. 3828) za neoprávněný start
v utkání č. 523 dle DŘ ST oddíl A/čl.5 zastavením závodní činnosti na 3 měsíce od 11.6. do 11.9. 2009.
č.u. 702

SSK Vítkovice – TJ Sokol Albrechtičky
17.5. 2009
r. Rusek Jiří
STK SNH trestá trenéra TJ Sokola Albrechtičky, Vyškovského Zdeňka č.reg. 1481 dle DŘ
ST odd. A čl. 3b za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu zastavením
závodní činnosti na 6 měsíců, tj. od 18.5. 2009 do 17. 11. 2009 včetně.
Za obdržení 3 červených karet se trestá hráč Baníku Most NH Jan Kneř č.reg. 5 739 zákazem
startu na utkání č.u. 404 TJ Jiskra Raspenava – Baník Most NH
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ZPRÁVA ZPRAVODAJCŮ
!!!Ligoví zpravodajci:

I. Toman +420602430150,
záloha +420721820754

J. Čáslava +420605566007
hřiště +420596614159

Vážení sportovní přátelé,
obracím se na všechny s tímto přáním před zahájením nového soutěžního ročníku jako zpravodajce pro
přijímání výsledků. Co se týče hlášení výsledků 1. a 2. ligy:
- sobotní utkání hlásit do půl hodiny po skončení zápasů, pak následně na e-mail nebo sms
- nedělní utkání hlásit do půl hodiny po skončení zápasu
- dopolední zápasy nejdéle do 13,00 hodin - důvodem je přenesení na internetové stránky svazu,
jednotlivé odpolední zápasy do půl hodiny po skončení, následně na e-mail nebo sms.
Hlášení provádět výhradně na mobil 602 430 150 (při problému s komunikací na záložní telefon
721820754)
e-mail: Iv.Tom@seznam.cz
Toman Ivo
M: 602 430 150
Tel.: 377237217, Fax: 377324282
e-mail: toman@plzenskekomunikace

3. PŘEHLED NEUHRAZENÝCH PENĚŽITÝCH PLNĚNÍ
Seznam oddílů, u kterých ke dni 24.8.2009 není evidován zaplacený příspěvek dle Finančního
řádu. Tímto porušují usnesení VV 42/2009. Nový termín platby byl stanoven do 24.8.2009. Všechny
oddíly byly vyrozuměny e-mailem a dopisem. Pokud neuhradí stanovenou částku do uvedeného termínu,
budou mít tyto oddíly pozastavenou závodní činnost se všemi důsledky z toho vyplývajícími:
KNH Chomutov, SK NH Klášterec nad Ohří, SK Chomutov NH, Sokol Nové Město nad Metují,
Sokol Hůrky, TJ Sokol Chudenice, Sokol Nová Hospoda, Sokol Radobyčice, TJ Spartak Rožmitál, TJ
Sokol Dluhonice a TJ Pustějov
Pokud oddíly již příslušnou částku zaplatili, nutno poslat na SE kopii dokladu o zaplacení.
Nezaplacené pokuty za udělené karty ke dni 24. 8. 2009
1. liga mužů:
TJ Stará Huť
TJ Avia Čakovice
1. liga žen:
TJ Spoje Praha
SK Chomutov NH
HK Hlinsko
2. liga mužů A:
Sokol Bakov nad Jizerou
TJ Spartak Rožmitál
TJ Litohlavy
2. liga mužů B:
TJ Sokol Podhorní Újezd
SK Autonot Jihlava
TJ Sokol Ostopovice

400 Kč
200 Kč
200 Kč
4 000 Kč
100 Kč
2 400 Kč
3 300 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
1 700 Kč
800 Kč
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Mistrovství ČR mládeže:
starší žáci
TJ Příchovice
starší žákyně
Sokol Březno
dorostenci
TJ Sokol Rokytnice
TJ Šroubárna Žatec
Sokol Dobruška
Draken Brno
Sokol Bakov n. J.
TJ Sokol Kyšice
TJ Sokol Kyšice

100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
500 Kč

dorostenky

Baník Most NH
100 Kč
TJ Sokol Rokytnice
100 Kč
Poháry ČR mládeže:
mladší žákyně TJ Sokol Opatovice n. L. 100 Kč
dorostenci

TJ Sokol Podlázky
Baník Most NH
TJ Sokol Opatovice n. L.
TJ Příchovice
TJ Sokol Ejpovice

200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

dorostenky

Sokol Tymákov

100 Kč

4. DŮLEŽITÉ ADRESY
* VV SNH
předseda VV SNH - Jan Václavek, Dolní Lysečiny 37 – Karlova chata, 542 26 Horní Maršov
e-mail: honza.vaclavek@centrum.cz, TM: 732526968, TB: 499874167
sekretář SNH
- Luboš Dlouhý, Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6-Strahov
e-mail: narodnihazena@cstv.cz, TM: 721820755, TZ + Fax: 220513274
* komise rozhodčích SNH
předseda KR SNH - Aleš Liška, Slovanská tř. 165, 32600 Plzeň
e-mail: liska.ales@volny.cz, TM: 608216161
Adresy ligových rozhodčích - jsou vydány v adresáři KR SNH
* sportovně technická komise SNH
předseda STK SNH - Ctirad Leinweber, Mánesova 741, 252 30 Řevnice
e-mail: c.leinweber@seznam.cz, TM: 731602234
* předsedové STÚ OSK:
StČ Hana Čermáková
e-mail: c.h@seznam.cz
TM: 776241171
SČ Karel Klas
e-mail: karel.klas@quick.cz
TM: 602419860
VČ Pavel Krošlák
e-mail: kroslak@spsnome.cz
TM: 723817545
ZČ Václav Hajžman
e-mail: retail.cz.2407@omv.com
TM: 736681882
JM Stanislav Vošický
e-mail: vosicky.stanislav@quick.cz TM: 728725849
SM Otto Schmidt
e-mail: schmidt@raz-dva.cz
TM: 604175844
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5. NASAZENÍ VRCHOLNÝCH SOUTĚŽÍ 2009/2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. liga mužů
1. NH BRNO
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Krčín
Sokol Dobruška
Sokol Svinov
SSK Vítkovice
TJ Příchovice
TJ Přeštice
TJ Avia Čakovice
TJ Litohlavy
TJ Plzeň Újezd
TJ DIOSS Nýřany

1. liga žen
TJ Spoje Praha
HK Hlinsko
Sokol Krčín
Sokol Dobruška
SK Studénka
TJ Sokol Rokytnice
Sokol Tymákov
TJ Přeštice
TJ Šr. Žatec
SK Chomutov
TJ Božkov
TJ Spartak Modřany

2. liga mužů sk. A
TJ Sokol Nezvěstice
TJ Sokol Záluží
Sokol Stupno
TJ Všenice
Sokol Tymákov
TJ Sokol Ejpovice
TJ Jiskra Raspenava
Sokol Bakov n/J.
TJ Šr. Žatec
Baník Most NH
TJ Sokol Podlázky
NH Řevnice

2. liga mužů sk. B
Draken Brno
SK NH Veselí n/M.
TJ Sokol Osek n/B.
Sokol Albrechtičky
SK Studénka
TJ Sokol Rokytnice
KNH MS Brno
TJ Sokol Ostopovice
SK Autonot Jihlava
TJ S. Opatovice n/L.
Sokol Krčín
TJ S. Podhorní Újezd

6. ADRESÁŘ LIGOVÝCH ODDÍLŮ
1. liga mužů
TJ DIOSS NÝŘANY
org.pracovník:Michal Volek, Revoluční 307, 330 23 Nýřany
Mob: 773661525 TH: 377931276 e-mail: hazena.nyrany@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
play-off – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
žlutočerné, černé
rozhodčí: Václav Slavík
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: pod žel. stanicí a nádražím Nýřany je sportovně-účelové zařízení, kde je i hřiště na NH.
V areálu je možnost ubytování, stravování i občerstvení.
TJ PLZEŇ ÚJEZD
org.pracovník:Jan Procházka, Sadová 7, 312 11 Plzeň 4
Mob: 604801032 TB: 377471759 e-mail: pavel.titl@pilsner.sabmiller.com
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
modrofialové, oranžové rozhodčí: Ivo Toman
povrch hřiště: probíhá rekonstrukce
popis cesty: z železniční stanice Plzeň hl.n. trolejbusovou linkou č. 16 směr Doubravka na konečnou,
odtud pěšky do Újezdu (asi 15 min. na hřiště) nebo MHD bus linkou č. 28 tři zastávky. Z
nádraží ČSAD linkou č. 28 (má zde konečnou) přímo do Újezdu. Linka č. 28 má zastávku
asi 200 m od hřiště.
TJ PŘÍCHOVICE
org.pracovník:Zdeněk Bešta, Příchovice 53, 334 01 Přeštice
Mob: 723575172 (6:00 – 21:00) TB: 377981012 (16:00 – 21:00)
TZ: 377980432 (7:00 – 14:00) TH: 377981204 e-mail: z.besta@centrum.cz
hrací časy:
neděle 10:45
dvojkolo – sobota 16:00 neděle 10:45
play-off – sobota 11:00, neděle 10:45
dresy:
červené, žluté
rozhodčí: Jaroslav Holý
povrch hřiště: umělý – tubeco
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: vlakem a ČSAD do Přeštic, pěšky přes náměstí, dále přes luka do Příchovic (chůze asi 20
min.), autem z Plzně směr Klatovy - Přeštice - Příchovice
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TJ AVIA ČAKOVICE
org.pracovník:Ladislav Molnár, Bylanská 30, 100 00 Praha 10
Mob: 606688068 e-mail: molnarl@volny.cz
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
modré, červené
rozhodčí: Jiří Rys
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ze stanice "M" Českomoravská - autobus č. 159 do Čakovic - stanice Koupaliště - pěšky
cca 300 m do areálu TJ Čakovice (okolo restaurace Paluba)
SOKOL SVINOV
org.pracovník:Zbyněk Planka, E. Rošického 1 062, 721 00 Ostrava - Svinov
Mob: 602580746 (7:00 – 20:00) Fax: 596124421 e-mail: zbynek.planka@strabag.com
hrací časy:
neděle 15:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
play-off – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
modré, žluté
rozhodčí: Zbyněk Planka
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: z železniční stanice Ostrava-Svinov směrem na Polanku, cca 15 min. normální chůze
1.NH BRNO
org.pracovník:Roman Zajíček, Novoměstská 21a, 621 00 Brno - Řečkovice
Mob: 774366080 e-mail: 1nhbrno@1nhbrno.cz
hrací časy:
neděle 14:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
play-off – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
červené, bílé
rozhodčí: Josef Šotner
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: hřiště je umístěno v Brně-Řečkovicích vedle ZŠ na ulici Novoměstská. Z Brna hl. nádraží
tramvají č. 1 směr Řečkovice, vystoupit na zastávce Kořískova, po výstupu z tramvaje se
vydat po ul.Kořískové, která Vás zavede až k hřišti. Mapa je na internetu www.1nhbrno.cz.
TJ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ
org.pracovník:Rostislav Horkel ml., Na Štěpnici 280, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Mob: 732584998 (0:00 – 24:00) TB: 773258221 e-mail: rostislav.horkel@seznam.cz
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
žluté, světlemodré
rozhodčí: Aleš Liška
povrch hřiště: umělý – conipur zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z ÚAN Ostrava směr Kopřivnice, Nový Jičín, Petřvald na Moravě nebo Frýdek-Místek
přes Stará Ves nad Ondřejnicí. Vystoupit na zastávce Stará Ves - křižovatka, odtud 200 m
je hřiště.
SOKOL KRČÍN A
org.pracovník:Robert Šefc, Dobrušská 95, 549 01 Nové Město nad Metují
Mob: 724053723 (7:00 – 22:00) TZ: 491456102 (7:00 – 15:00) Fax: 491456122
e-mail: robert.sefc@saint-gobain.com
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
bílé, šedozelené
rozhodčí: Petr Šimánek
povrch hřiště: umělý – conipur zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z železniční stanice N.Město n/Met. odbočit vpravo, dále pod železniční most, na
křižovatce doleva, dále přes most řeky Metuje, ihned odbočit doleva přes park, kde je
hřiště. ČSAD - vystoupit na zastávce Krčín, opět přes park. Pokud ČSAD staví v Novém
Městě, od nádraží ČD a dále stejně jako u vlaku.
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TJ LITOHLAVY
org.pracovník:Josef Hejl, Litohlavy 33, 337 01 Rokycany
Mob: 724308823 e-mail: pepa.hejl@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:45
dvojkolo – sobota 15:00, neděle 10:45
play-off – sobota 15:00, neděle 10:45
dresy:
modrobílé, červenočerné rozhodčí: Zdeněk Hejl
povrch hřiště: přírodní – lupek
náhradní hřiště: DTJ Klabava – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: sjezd z dálnice D5 na Rokycany severně cca 1 km
SOKOL DOBRUŠKA
org.pracovník:Božena Laštovičková, Mírová 734, 518 01 Dobruška
Mob: 605572942 TZ: 494669150 (7:00 – 14:00) e-mail: bolast@dobruska.cz
hrací časy:
neděle 10:30 (10:45)
dvojkolo – sobota 16:00 (14:30), neděle 10:30 (10:45)
play-off – sobota 13:00, neděle 10:00
dresy:
červené, modré
rozhodčí: Radek Krčmář
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: ze železniční stanice Dobruška, pěšky přes park cca 5 min. k Sokolovně, kde je hřiště,
ČSAD - zastávka u nádraží.
TJ PŘEŠTICE
org.pracovník:Stanislav Zadražil, Luční 1 194, 334 01 Přeštice
Mob: 602690699 TB: 377981555 (20:00 – 21:00) TZ: 371106506 (7:00 – 14:00)
TH: 377982100 Fax: 371106598 e-mail: stanislav.zadrazil@cez.cz
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
modré, žlutočerné
rozhodčí: Stanislav Zadražil
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: hřiště je při hlavní silnici Plzeň - Klatovy u restaurace Sport a Spolkový dům. Z železniční
stanice asi 1000 m ke hřišti. Ze stanice ČSAD (náměstí) je to na hřiště cca 500 m.
SSK VÍTKOVICE
org.pracovník:Miroslav Solanský, Hasičská 24/912, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Mob: 737784644 (7:00 – 22:00) TZ: 595955658 (7:00 – 14:30) Fax: 596614159
e-mail: miroslav.solansky@vitkovice.cz
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 16:00, neděle 11:00
dresy:
modré, červené
rozhodčí: Pavel Paško
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: z nádraží Ostrava - Svinov tramvají č. 3 do Vítkovic ke kostelu (Mírové n.), odtud na hřiště
Jeremenkovou a Halasovou ulicí, odtud Lidická 35, kde se nachází hřiště, autobusem č. 42
na zastávku Lidická ulice.

1. liga žen
SOKOL KRČÍN
hrací časy:
neděle 9:30 (11:00)
dvojkolo – sobota 14:30 (16:00), neděle 9:30 (11:00)
play-off – sobota 11:00, neděle 11:00
dresy:
modré, červené
rozhodčí: Pavel Kotlář
ostatní údaje viz 1. liga mužů
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SK STUDÉNKA
org.pracovník:Milan Stiller, 2. května 236, 742 13 Studénka
Mob: 737319575 e-mail: sk.studenka@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
play-off – sobota 10:30, neděle 10:30
dresy:
tmavěmodré, bílé
rozhodčí: Lukáš Gorpiel
povrch hřiště: umělý – porplastic sw zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z železniční stanice Studénka hlavní ulicí 2. května do středu města, hřiště je u Dělnického
domu – cca 20 min. chůze
HK HLINSKO
org.pracovník:Jana Vítová, Budovatelů 1 193, 539 01 Hlinsko v Čechách
Mob: 728366985 e-mail: ilona.bona@centrum.cz
hrací časy:
neděle 13:00
dvojkolo – sobota 14:30, neděle 11:55
play-off – sobota 11:55, neděle 11:55
dresy:
modrobílé, oranžovobílé rozhodčí: Zdeněk Nikl
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: z žel. stanice Hlinsko v Čechách - od nádraží Wilsonovou ul. dolů na křižovatku k hotelu
Záložna, pak vpravo na Tylovo nám., odtud ulicí vlevo k areálu (12 min. pěšky), ČSAD
zastávka Hlinsko v Čechách Pošta, směrem ulicí Adámkovou dolů k hotelu Záložna a dále
viz výše
SK CHOMUTOV NH
org.pracovník:Vojtěch Čihař, Březenecká 4 689/617, 430 04 Chomutov
Mob: 777939999 TH: 474626249 e-mail: vojtech.cihar@post.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 15:30, neděle 10:30
play-off – sobota po dohodě neděle po dohodě hod.
dresy:
bílomodré, modrobílé
rozhodčí: Jan Malý
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: Hraje se na hřišti NH v Cihlářské ul. Při cestě od Prahy na první světelné křižovatce
vpravo (před pekárnami) stále po hlavní silnici. Na křižovatce s předností v jízdě přejet
hlavní silnici a pokračovat v přímém směru za semafory do jednosměrné ulice. Zde po cca
300 m odbočka vpravo do zákazu vjezdu do panelové zástavby (Cihlářská ulice), který je
nutno r e s p e k t o v a t, a proto je nutno svůj dopravní prostředek zaparkovat již
ve zmíněné Cihlářské ul. nebo v dalších povolených prostorách.
TJ SPARTAK MODŘANY
org.pracovník:Josef Škvor, Cílkova 647/8, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Mob: 604957696 (9:00 – 21:00) TB: 241718234 (9:00 – 21:00)
e-mail: modrany@narodnihazena.cz
hrací časy:
neděle 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:00
play-off – sobota 11:00, neděle 11:00
dresy:
modré, žluté
rozhodčí: Tomáš Kundrát
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: autobusem MHD z Prahy Smíchova č. 253 směr Modřany – výstupní stanice Poliklinika
Modřany. Ze stanice 5-10 min. pěšky podchodem směrem k lesíku. Tramvají č. 3 (z hl.
nádr. do ul. Jindřišská) směr Modřany – výstupní stanice Poliklinika Modřany. Vlastní
dopravou po nábřeží směr Modřany (z Barandovského mostu na nábřeží vlevo) směr
Braník podél el. dráhy, na křižovatce před podnikem Mototechna (vysoká hnědá budova)
vlevo do kopce, ulicí Čs. legií rovně dolů až na křižovatku u Polikliniky Modřany, kde
budete křížit el. dráhu, do kopce 100 m, pak přejedete vlevo na cestu, zde znovu vlevo
z kopce dolů. Tato cesta vás vpravo přivede na parkoviště v lese. Odtud pěšky cca 50 m
směrem do lesa je areál TJ Sp. Modřany („V Dolech“).
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TJ SPOJE PRAHA
org.pracovník:Jiří Preininger, Umělecká 310, 170 00 Praha 7
Mob: 608214227 e-mail: jiri.preininger@seznam.cz
hrací časy:
neděle 16:00
dvojkolo – sobota 13:00, neděle 8:30
play-off – sobota 10:00, neděle 10:00
dresy:
světlemodré, vínové
rozhodčí: Ladislava Janková
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: sportovní areál Balkán TJ Spoje Praha, Na Balkáně 812, Praha 3 – Žižkov, Tram – 1,9,16
do stanice Chmelnice. Přejít koleje a okolo zdravotnictví ulicí vpravo, parkem do kopečka,
vpravo od sokolovny je vchod na hřiště – směr sportovní hala.
TJ PŘEŠTICE
hrací časy:
neděle 9:30
dvojkolo – sobota 14:30, neděle 9:30
play-off – sobota 11:00, neděle 11:00
dresy:
žluté, oranžové
rozhodčí: Jan Adámek
ostatní údaje viz 1. liga mužů
SOKOL DOBRUŠKA
hrací časy:
neděle 10:30 (9:15)
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30 (9:15)
play-off – sobota 11:00 (11:30), neděle 11:00 (11:30)
dresy:
červené, žluté
ostatní údaje viz 1. liga mužů

rozhodčí: Aleš Lenfeld

TJ S. ROKYTNICE
org.pracovník:Otto Schmidt, 751 04 Rokytnice 407
Mob: 604175844 e-mail: schmidt@cmzo.cz
hrací časy:
neděle 9:00
dvojkolo – sobota 14:30, neděle 9:00
play-off – sobota 10:30, neděle 10,30
dresy:
zelené, žluté
rozhodčí: Jiří Havlík
povrch hřiště: umělý – conipur zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ze železniční stanice Rokytnice u Přerova - směr doprostřed vesnice cca 15 min.
ČSAD linka Přerov - Prostějov, ze zastávky Rokytnice - Dědina, cca 7 min.
SOKOL TYMÁKOV
org.pracovník:Václav Hajs, 332 01 Tymákov 233
TB: 377963977 e-mail: hazena.tymakov@seznam.cz
hrací časy:
neděle 16:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 11:30
play-off – sobota 11:30, neděle 11:30
dresy:
zelená, černá
rozhodčí: Václav Šimice
povrch hřiště: umělý – umělá tráva zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: od autobusové zastávky Tymákov - garáže 100 m ke kulturnímu domu, kde je hřiště,
spojení však v sobotu a v neděli není.
TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC
org.pracovník:Miluše Plecitá, K Perči 2 117, 438 01 Žatec
Mob: 731103474 e-mail: miluse.plecita@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:00
dvojkolo – sobota 15:00, neděle 10:00
play-off – sobota 11:00, neděle 10:00
dresy:
modré, oranžovomodré rozhodčí: Jaroslav Bukovský
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: od žel. st. Žatec hl. n. MHD č. 1 nebo 3 do stanice Komenského alej a vystoupíte přímo
před hřištěm. Od BUS nádraží cca 100 m k velkoprodejně IDEAL na zast. MHD a odsud
č. 1 nebo 3 do st. Komenského alej
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TJ BOŽKOV
org.pracovník:Jaroslav Pondělík, Vřesinská 44, 326 00 Plzeň
Mob: 724857667 (6:00 – 22:00) TB: 371133146 (16:30 – 22,00)
e-mail: hpondelikova@volny.cz
hrací časy:
neděle 14:00
dvojkolo – sobota 14:00, neděle 10:30
play-off – sobota 10:30, neděle 10:30
dresy:
červené, oranžové
rozhodčí: Miroslav Přikryl
povrch hřiště: přírodní – lupek
náhradní hřiště: TJ Plzeň Litice - asfalt
popis cesty: od hlavního vlakového nádraží trolejbusem č. 12 směr Božkov. Od konečné stanice přes
most vpravo areál TJ Božkov

2. liga mužů sk. A
SOKOL TYMÁKOV
hrací časy:
neděle 15:00
dresy:
červené, žluté
ostatní údaje viz 1. liga žen

dvojkolo – sobota 15:00 ,neděle 11:00
rozhodčí: v jednání

TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC
hrací časy:
neděle 11:30
dresy:
bílomodré, zelené
ostatní údaje viz 1. liga žen

dvojkolo – sobota 13:30, neděle 11:30
rozhodčí: Tomáš Votava

NH ŘEVNICE
org.pracovník:Petr Holý, Kozinova 517, 252 30 Řevnice
Mob: 731462376 TB: 257711305 e-mail: p_holy@volny.cz
hrací časy:
neděle 15:00
dvojkolo – sobota 15:00, neděle 10:30
dresy:
modrobílé, červené
rozhodčí: Petr Holý
povrch hřiště: umělý – drcená guma EPDM
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfách nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: žel. zastávka Řevnice u Prahy, odtud pěšky přes náměstí okolo restaurace "Lidový dům",
směrem k lesnímu divadlu, kde se nachází hřiště v Tyršově stromořadí
SOKOL STUPNO
org.pracovník:Pavel Souček, Stupno 65, 338 24 Břasy
Mob: 605875098 TZ: 371722739 (7:45 – 16:15) Fax: 371722872
e-mail: sugystupno@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 15:00 neděle 10:30
dresy:
žluté s černými rukávy, bílomodré rozhodčí: Pavel Souček
povrch hřiště: umělý – tubeco
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty:

od železniční stanice Stupno cca 200 m po silnici pod lesem.

TJ VŠENICE
org.pracovník:ing. Martin Dobrý, Všenice 24, 338 24 Břasy I.
Mob: 607505305 TB: 371791425 (17:00 – 20:00) TZ: 377455722 (7:00 – 16:00)
e-mail: m.dobry@studiohysek.cz
hrací časy:
neděle 14:30
dvojkolo – sobota 16:00 neděle 10:30
dresy:
modrobílé, zelenočerné rozhodčí: Jindřich Šperl
povrch hřiště: přírodní – lupek
náhradní hřiště: Stupno – tubeco (umělý)
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo černou podrážkou!!!
popis cesty: ze zastávky ČD a ČSAD ven z obce Všenice směr Plzeň cca 500 m. Hřiště je přímo u
hlavní silnice.
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BANÍK MOST NH
org.pracovník:Josef Stýblo, J. Kubelíka 1308, 434 01 Most
Mob: 606598242 TB: 476703497 (večer)
e-mail: banikmostnh@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 15:30 neděle 10:30
dresy:
bílomodrá, modrá
rozhodčí: Antonín Čajka
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: z nádraží ČD i BUS tramvají č. 2 – zastávka „Zimní stadion“ dále nahoru směr Hněvín.
Hřiště je v ulici Majakovského naproti OBI.
TJ SOKOL EJPOVICE
org.pracovník:Jaromír Kalčík, Ejpovice 129, 337 01 Rokycany
Mob: 737200989 TB: 371726918 TZ: 371706320 Fax: 371706305 (zam.)
e-mail: kalcik.ejpovice@seznam.cz, jaromir.kalcik@rokycany.cz (zam.)
hrací časy:
neděle 15:00
dvojkolo – sobota 15:00 neděle 10:30
dresy:
červené, modrožluté
rozhodčí: Zdeněk Kugler
povrch hřiště: umělý – conipur 2S
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfách nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty:

autobus – zastávka u hřiště, vlak – cca 10 min. chůze směr k hlavní silnici (Praha – Plzeň)

TJ SOKOL NEZVĚSTICE
org.pracovník:Roman Roud, 332 04 Nezvěstice 315
Mob: 607502478 (6:00 – 22:00) e-mail: jan.louda@tiscali.cz
hrací časy:
neděle 15:15
dvojkolo – sobota 15:15 neděle 11:00
dresy:
oranžové, černé
rozhodčí: Jaromír Zdráhal
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ve směru od Plzně po hlavní silnici odbočit po 250 m. vlevo podle značky Nezvěstice,
stadion se nachází 400 m za tratí přímo proti nádražní budově
TJ SOKOL ZÁLUŽÍ
org.pracovník:Petr Ulč, Záluží 106, 330 11 Třemošná
Mob: 602157876 (7:00 – 22:00) TZ: 377462108 Fax: 377462035
e-mail: Pezon@seznam.cz
hrací časy:
neděle 16:00
dvojkolo – sobota 16:00 neděle 10:30
dresy:
modré, červené
rozhodčí: uhrazeno 10 000 Kč
povrch hřiště: přírodní – písek
náhradní hřiště: Sokol Osek u Rokycan - asfalt
popis cesty: vlak - žel. Stanice Třemošná, pak 3 km směr Záluží
autobus – zastávka Na Návsi, pak 400 m směr Horní Bříza
TJ JISKRA RASPENAVA
org.pracovník:Vladislav Kobera, Moskevská 115, 463 61 Raspenava
Mob: 607547551 e-mail: vkobera@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota16:00, neděle 10:30
dresy:
zelené, žluté
rozhodčí: Josef Málek
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: hřiště je součástí víceúčelového sportovního areálu v ulici U Stadionu v Raspenavě.
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TJ SOKOL PODLÁZKY- DALOVICE
org.pracovník:Karel Ulman, Podlázky 36, 293 01 Mladá Boleslav
Mob: 724591453 e-mail: n.h.podlazky@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 15:30, neděle 10:30
dresy:
červenomodré, modrobílé rozhodčí: uhrazeno 10 000 Kč
povrch hřiště: umělý – NISAPLAST zákaz vstupu v obuvi s kolíky, turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: vlakem – Mladá Boleslav hl. n., potom pěšky do Podlázek směr Česká Lípa
autobus – Mladá Boleslav aut. n., potom pěšky do Podlázek směr Česká Lípa

2. liga mužů sk. B
TJ S. ROKYTNICE
hrací časy:
neděle 10:30
dresy:
žlutozelené, modrobílé
ostatní údaje viz 1. liga žen

dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
rozhodčí: Jaromír Havlík

NH OPATOVICE NAD LABEM
org.pracovník:Radek Kubelka, Pohřebačka 2, 533 45 Opatovice nad Labem
Mob: 603532073 (7:00 – 20:00) e-mail: r.kubelka@kto.cz, r.kubelka@unet.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00 neděle 10:30
dresy:
černobílé, modrobílé
rozhodčí: Libor Bittner
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: z Hradce Králové směr Pardubice, u velkoobchodu MAKRO odbočit vpravo směr
Březhrad, podél železniční trati dojet do Pohřebačky, přejet železniční přejezd, cca 200 m
je prodejna potravin, za ní je hřiště.
SOKOL ALBRECHTIČKY
org.pracovník: Zdeněk Urban, 742 55 Albrechtičky 17
Mob: 607671014 (7:00 – 22,00) TB: 556428020 (18:00 – 22:00)
TZ: 596622643 (8:00 – 16:00) Fax: 596622643 e-mail: urban@ovaprotis.cz
hrací časy:
neděle 10:00
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:00
dresy:
modrožluté, žlutomodré rozhodčí: Jiří Cedidlo
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: ze žel. stanice Studénka směr Příbor, v Nové Horce odbočit doleva 2 km do Albrechtiček
DRAKEN BRNO
org.pracovník:Jaromír Skalník, Foustkova 3, 616 00 Brno
Mob: 731836516 TB: 543236285 (20:30 – 24:00) TZ: 543212153 (8:00 – 14:00)
Fax: 543243845 e-mail: skalnik@cmczs.org
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
tmavomodré, bílé
rozhodčí: Michal Grepl
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v turfech a v obuvi s barvící podrážkou!!!
popis cesty: tramvají č. 4 na konečnou stanici v Masarykově čtvrti, dále pěšky 200 m směrem na
koupaliště Kraví Hora
TJ S. PODHORNÍ ÚJEZD
org.pracovník:František Kloutvor, Vojice 185, 508 01 Hořice
Mob: 737978402 e-mail: SAPATKA@quick.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
modrobílé, červené
rozhodčí: uhrazeno 10 000 Kč
povrch hřiště: asfalt
popis cesty: ze železniční stanice Vojice asi 2 km přes obec Vojice do kopce. Hřiště je ve vrchní části
obce (Podhorní Újezd a Vojice)
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SK NH VESELÍ NAD MORAVOU
org.pracovník:Jiří Nejezchleba, Chaloupky 579, 698 01 Veselí nad Moravou
Mob: 775036375 (15:00 – 22:00) TB: 777036377 (8:00 – 22,00)
TZ: 518390437 (6:00 – 14:30) e-mail: sknhvnm@centrum.cz
hrací časy:
neděle 10:15
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:15
dresy:
červenobílé, zelené
rozhodčí: Robert Pechal
povrch hřiště: umělý – umělá hmota zákaz vstupu v obuvi s barvící podrážkou!!!
popis cesty: autem - hřiště leží u hlavní silnice E55 (Zlín – Břeclav) v areálu sokolovny proti parku.
Od stanice ČD nebo ČSAD asi 5 min. směrem dolů k městskému parku.
TJ SOKOL OSEK NAD BEČVOU
org.pracovník: Blahoslav Baran, B. Němcové 951, 751 31 Lipník nad Bečvou
Mob: 608730303 e-mail: blahoslav.baran@seznam.cz
hrací časy:
neděle 14:15
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
žluté, modré
rozhodčí: uhrazeno 10.000,- Kč
povrch hřiště: umělý – CONIPUR EPDM
popis cesty: z žel.stanice Osek n/B. 250 m směrem do obce, autem z křižovatky u kostela cca 300 m
SK AUTONOT JIHLAVA
org.pracovník:Tomáš Kubín, Autonot v. o. s., Riegrova 25, 586 01 Jihlava
Mob: 733781153 Fax: 567301898 e-mail: kubin@brownhouse.cz
hrací časy:
neděle 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, neděle 10:30
dresy:
žluté, modré
rozhodčí: Josef Váca
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: trolejbusem č. B1 z nádraží ČD na stanici Kino Sokol, odtud asi 200 m směrem
k autobusovému nádraží. Hřiště se nachází pod autobusovým nádražím.
SK STUDÉNKA
hrací časy:
neděle 10:30
dresy:
světlemodré, žluté
ostatní údaje viz 1. liga žen

dvojkolo – sobota 16:00,neděle 10:30
rozhodčí: Jiří Rusek

TJ SOKOL KRČÍN B
hrací časy:
neděle 9:30 (11:00)
dresy:
červené, zelené
ostatní údaje viz 1. liga mužů

dvojkolo – sobota 14:30 (16:00), neděle 9:30 (11:00)
rozhodčí: Martin Leugner

KNH MORAVSKÁ SLAVIA
org.pracovník:Josef Hudeček, Lelekovice 77, 664 31 Lelekovice
Mob: 603437957 (8:00 – 20:00) TB: 541232762 (8:00 – 20:00) Fax: 541232892
e-mail: hudecek@hdkovo.cz
hrací časy:
neděle 11:30
dvojkolo – sobota 15:00, neděle 11:30
dresy:
červenobílé, modrobílé rozhodčí: Miloň Ziegler
povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: od hl. n. tramvají č. 2 nebo 8, vystoupit u restaurace UNION (zastávka Celní), dále nahoru
po ulici Celní, odbočit doprava na ulici Horní (zde ZŠ).
autem – po dálnici D1 sjezd Brno – Centrum, dále 2 km po kolejích tramvaje do centra u
restaurace UNION doleva na ul. Celní a potom doprava na ul. Horní.
TJ SOKOL OSTOPOVICE
org.pracovník:Vladimír Hromek, Na Rybníčku 6, 664 49 Ostopovice
Mob: 605767571 e-mail: mikhromek@seznam.cz
hrací časy:
neděle 10:15
dvojkolo – sobota 15:30, neděle 10:15
dresy:
bílomodré, zelenobílé
rozhodčí: Jiří Maiwaelder
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povrch hřiště: umělý – umělá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: ze žel. st. Osek n/B. 250 m směrem do obce
autem – ze křižovatky u kostela cca 300 m

7. ZMĚNY A DOPLŇKY ADRESÁŘŮ
ing. Josef Popelka
Miloš Václavek
Miroslav Krch
Karel Klas

adresa: Volyňských Čechů 2663, 438 01 Žatec
mobil: 602268306, tel. zaměstnání: ZRUŠENO
e-mail: krch.m@centrum.cz
mobil: 602419860, 725207271, tel. zaměstnání: 474643166, tel.
domů: 474335704
Ivana Dlouhá
e-mail: dlouha.64@seznam.cz
Ing. Blahoslav Baran mobil: 608730303
TJ Stará Huť
nový org. prac.: Martina Haváčková, Zahradní 45, 262 02 Stará Huť,
737804655, martina.havackova@seznam.cz

8. ZPRÁVY Z HNUTÍ
ZPRÁVY ZE ZÁPADOČESKÉ OBLASTI
DUKLA PŘÍBRAM - repríza oslav mistrovského titulu po čtyřiceti letech
Takřka přesně na den, kdy před čtyřiceti roky získal tehdejší populární vojenský celek historicky první
mistrovský titul, se setkali bývalí aktéři tohoto významného úspěchu.
V rámci pravidelných setkání, které se v letošním roce konalo již poosmé v pořadí, se opět sešla parta
národních házenkářů a kamarádů, aby si tyto okamžiky znovu připomněla a zavzpomínala na chvíle, které
byly bezesporu jedním z vrcholů jejich sportovní kariéry. Většina z nich pak patřila i po návratu do
civilních oddílů ke skutečným hráčským osobnostem v historii našeho sportu. Všichni se stali nositeli
titulu Mistra sportu a dva z nich, přeštičtí odchovanci František Bouda a Josef Kohout, dosáhli nejvyššího
možného ocenění – titulu Zasloužilého mistra sportu.
Vysoký kredit celé akce umocnila také přítomnost samotné „generality“ tehdejšího velení Dukly
Příbram, trenéra Františka Vinklárka a vedoucího mužstva Vojty Zatloukala. Sama skutečnost, že
pozvání přijali všichni bývalí hráči dokazuje, že i po 40 letech panují v tomto kolektivu více než
kamarádské vztahy a každý z účastníků potvrdil, že ani příští setkání si nenechá ujít.
Bohužel, život přináší i smutnější události, a tak si všichni připomněli památku dvou kamarádů,kteří
se již této oslavy nedožili – brankáře Václava Skolky z Ejpovic a útočníka Boříka Hýla ze Staré Vsi.
Třídenní sešlost byla doslova nabitá vzpomínkami na vojenský život v kasárnách i prožitky spojené se
sportovní činností. Nekonečné diskuze, řada doplňujících faktů a informací a především po celou dobu
vynikající přátelská atmosféra plná úsměvů. Nesmazatelným způsobem k tomu přispěla i účast Jirky
Dundra, třebaže vystupoval v roli hosta, když věkově se řadí mezi starší generace „dukláků“, který znovu
dokázal, že je rozeným bavičem. Takže celkem logicky se každodenní posezení protáhla do časných
ranních hodin, ale nikdo z účastníků rozhodně nelitoval.
Byly to, jednoduše řečeno, prostě nádherné tři dny a určitě si všichni přejí, aby i další plánované
setkání v roce 2011 proběhlo ve stejném duchu a sestavě.
Snad symbolicky se setkání uskutečnilo v období, kdy můžete porovnat současnou aktuální podobu
hlavních protagonistů s tou před 40 roky, protože právě v těchto dnech na stránkách www.1nhbrno.cz
začala příznivce našeho sportu prezentace metodických instruktážních filmů o české házené, kde tato
parta hrála jednu z hlavních rolí.

16

Stojící zleva: Jan Třešňák (Baník Most), František Bouda (TJ Přeštice), Jiří Dundr (Baník Most), Pavel
Pospíchal (Dynamo Jihlava), Jaroslav Fornous (DIOSS Nýřany)
Sedící zleva: Milan Míča (Dynamo Jihlava, bývalý kapitán mužstva), František Vinklárek (trenér),
Vojtěch Zatloukal (vedoucí mužstva), Petr Tausche (DIOSS Nýřany, bývalý organizační pracovník)
Na snímku chybí Josef Kohout-TJ Přeštice, který setkání z vážných rodinných důvodů opustil předčasně.

DUKLA DOBŘANY PO 30 LETECH A VÍTĚZNĚ ...
Ve dnech 3. - 5. 7. 2009 si dali bývalí hráči Dukly Dobřany dostaveníčko v Oseku u Rokycan. Hráči
tohoto vojenského celku hrávali v Dobřanech, v městečku na okrese Plzeň-jih, v letech 1977 - 2000
nejvyšší soutěž v národní házené a nevedli si vůbec špatně. Pod vedením trenéra Miroslava Plačka, který
nedávno oslavil „osmdesátku“ dokonce bojovali v sezóně 1978/79 o příčky nejvyšší. Po podzimní části
1978 vedli tabulku, ale odchodem zkušených hráčů do civilu se toto umístění nepodařilo udržet. Tato
skvělá parta okolo svého trenéra Miroslava Plačka se schází pravidelně a v posledních letech společně
slavila kulaté padesáté narozeniny. Nejdříve to bylo v Mostě 2007, následovalo setkání v Jihlavě 2008 a
letos došlo na Osek u Rokycan. Kulturně a společensky se bavili bývalí dukláci v Motelu Mýto u dálnice
D5. Tradičně se tato parta schází společně se svými manželkami, ve kterých má velkou oporu a podporu
ve sportování. Turnaje při těchto akcích jsou nedílnou součástí srazů a hráči dokazují, že národní házenou
hrají výborně a to mnohdy proti mladším soupeřům, někdy i o 15 let. O tom se přesvědčili účastníci
turnaje v Oseku u Rokycan, kde místní Sokol uspořádal turnaj k výročí 90 let založení tělocvičné jednoty.
Turnaj se hrál v sobotu 4.7..2009 a zúčastnila se ho družstva Sokola Stupno, Sokola Osek A, Sokola
Osek B a Dukly Dobřany 1978/79.
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Sestava Dukly Dobřany:
brankáři: Luboš Havlík (Sokol Rokytnice), Ladislav Vosáhlo (NH Opatovice n./Labem)
obránci: mnh. Stanislav Zadražil (TJ Přeštice, dříve Modeta Jihlava), mnh. Milan Fornouz (TJ Přeštice),
mnh. Milan Košař (Sokol Osek u Rokycan, dříve Sokol Stupno), Oldřich Caletka (Sokol Stupno, dříve
Sokol Rokytnice a Sokol Osek u Přerova), Jiří Maršík (Sokol Osek u Rokycan)
útočníci: mnh. Pavel Kratochvíl (Sokol Rokytnice), Rostislav Horkel (TJ Stará Ves), Zdeněk Hruška
(Modeta Jihlava), Zdeněk Dostál (Baník Most NH), Jaroslav Bláha (TJ Jiskra Humpolec), Zdeněk Kozák
(Sokol Osek u Rokycan)
vedoucí družstva: Josef Stýblo - Baník Most NH, trenér družstva: Miroslav Plaček - Baník Dobřany
Stínem tohoto turnaje bylo vážné zranění člena Dukly Dobřany mnh. Milana Košaře, když si hned v
prvním utkání přetrhl achilovku. Ihned ten den podstoupil operaci. Proto tímto našemu spoluhráči
přejeme brzké uzdravení.
Z výsledků turnaje:
Dukla Dobřany - Sokol Stupno 3:6, - Sokol Osek A 9:4, - Sokol Osek B 6:3
Sokol Stupno - Sokol Osek A 5:9, - Sokol Osek B 10:9
Sokol Osek A - Sokol Osek B 10:10
Tabulka turnaje:
1. Dukla Dobřany
2. Sokol Stupno 2
3. Sokol Osek A 1
4. Sokol Osek B 0

2
0
1
1

0
1
1
2

1 18:134 body + 5 branek
21:214 b.
23:243 b.
22:261 b.

stojící zleva: vedoucí družstva Josef Stýblo, Jiří Maršík, Luboš Havlík, Rostislav Horkel, m.n.h. Stanislav
Zadražil, Ladislav Vosáhlo, trenér Miroslav Plaček, Oldřich Caletka, Zdeněk Kozák
sedící zleva: m.n.h. Milan Fornouz, Zdeněk Dostál, m.n.h. Pavel Kratochvíl, Zdeněk Hruška, Jaroslav
Bláha
chybí zraněný m.n.h. Milan Košař
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ŠEDESÁTKA VE VÍTKOVICÍCH
Dne 13.7.2009 oslavil 60 let „Zasloužilý trenér„ MILAN BUJÁK. Sportovní dráha tohoto člověka je
velice bohatá. Dlouholetý ligový hráč a medailista Vítkovic. Později trenér mládeže, mužů i žen se
kterými získával ocenění. U mládeže to byly tituly přeborníků ČR a vítězství v pohárech ČR a u
dospělých složek účasti v první lize.
Jeho trenérská činnost byla odměněna na oslavách 100 let Národní házené v roce 2005 titulem
„Zasloužilý trenér“.
Od svých mladických let se úspěšně zapojuje do práce v oddílovém výboru. Znovu se zapojil do
trénování družstva mužů a opět ho dovedl po mnoha letech do 1.ligy.
Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody mu přeje výbor oddílu národní házené SSK Vítkovice.

