
Sportovní kalendář

... jiné ...

04.2.2017   Mistrovství Prahy v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 50 Kč za
start určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

25.2.2017   Bohemia Open v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100 Kč
dospělí, 50 Kč děti určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

08.4.2017   Mistrovství Čr žáků v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 50 Kč za
start určení: pro organizované, pro mládež

22.4.2017   Mistrovství Čr juniorů v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100 Kč za
start určení: pro organizované, pro mládež

25.8.2017   EHD Doksy  8.ročník týmového víceboje
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

23.9.2017   Memoriál Jana Krištůfka v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100 Kč za
start určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

Atletika

15.4.2017   Atletické závody
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 734598144, info@tjsokolprstice.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež
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26.4.2017   Dětská atletická liga
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Šárka
Chládková.725041799,sarka@chladkova.cz startovné: 10 Kč / závod určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro mládež

27.5.2017   I.liga mužů a žen – 2.kolo
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Petr Nývlt ,725840835 určení:
pro organizované, pro dospělé, pro mládež

28.5.2017   40. ročník  Běh okolo Máchova jezera na
15km
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.7.2017   Velká cena Tábora a Memoriál Ing.Jana Pána
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Petr Nývlt
,725840835 startovné: 100 Kč za start určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

24.9.2017   Memoriál Ing.Zbyňka Šourka ve skoku
vysokém
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Roman Bém ,723344311 určení:
pro organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.10.2017   31. ročník  Běh červený okruh
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

11.11.2017   Lesní běh Pintovkou – 67.ročník
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Petr Nývlt
,725840835 startovné: 30 Kč/start pouze dospělí, ostatní zdarma určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Badminton

27.5.2017   7. ROČNÍK DĚTSKÉHO TURNAJE U9U14
místo konání: Sportovní hala SOŠ a SOU Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt:
Blanka Jandová 606 560 265 bjandova@email.cz startovné: 100 Kč/hráč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež

26.11.2017   Badmintonový turnaj
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Renata
Matušková, 724047946, sport@centrum.cz startovné: 120 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

javascript:animatedcollapse.toggle('pc95')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc97')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc25')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc93')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc96')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc33')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc94')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc113')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc115')


Fotbal, malá kopaná

21.1.2017   Fotbalové turnaje žáků ročník 2002 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež

21.1.2017   Fotbalové turnaje přípravek ročník 2006 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež

25.2.2017   Fotbalové turnaje žáků ročník 2002 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež

25.2.2017   Fotbalové turnaje přípravek ročník 2006 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež

25.2.2017   Halový turnaj žáků
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

04.3.2017   Halový turnaj kadetů
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

18.3.2017   Fotbalové turnaje žáků ročník 2002 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež

18.3.2017   Fotbalové turnaje přípravek ročník 2006 a ml.
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Šára Roman,607585766 startovné: za tým 600 Kč určení: pro organizované, pro
mládež
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17.6.2017   Jurčík cup  turnaj dospělých
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Zdeněk Horčík,
+420723371120, zhorcik.kop@centrum.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

01.7.2017   Pouťový turnaj v malé kopané
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny,
z.s. kontakt: Václav Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  startovné: 500 Kč za
družstvo určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl.
postižené, pro seniory

29.7.2017   Memoriál P. Pekárka
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny,
z.s. kontakt: Václav Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  určení: pro
organizované, pro dospělé

25.11.2017   Vodácký fotbalový turnaj v malé kopané –
SENÁTOR CUP
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS
Tábor,z.s. kontakt: Miloš Kotek,606913121,milos.kotek@volny.cz startovné: 100 Kč
/os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.12.2017   Vánoční turnaj v sálové kopané
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

30.12.2017   Fotbalový turnaj st.pánů
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Fessl Luboš,728261222 startovné: za tým 300 Kč určení: , pro neorganizované,
pro dospělé, pro seniory

Kanoistika

06.5.2017   Outdoorový festival
Harrachovka(kanoistika,bouldering,MTB,běh)
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS
Tábor,z.s. kontakt: Miloš Kotek,606913121,milos.kotek@volny.cz startovné: Mládež 50
Kč/os,dospělí 100 Kč/os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež,
pro seniory
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07.5.2017   Outdoorový festival
Harrachovka(kanoistika,bouldering,MTB,běh)
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS
Tábor,z.s. kontakt: Miloš Kotek,606913121,milos.kotek@volny.cz startovné: Mládež 50
Kč/os,dospělí 100 Kč/os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež,
pro seniory

Kolová

14.1.2017   II.liga Elite
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz startovné: 300 Kč za
tým určení: pro organizované, pro dospělé

04.3.2017   Český pohár Elite  finále
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz startovné: 300 Kč za
tým určení: pro organizované, pro dospělé

04.3.2017   Český pohár Elite  finále
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz startovné: 300 Kč za
tým určení: pro organizované, pro dospělé

01.4.2017   Český pohár žáků
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz určení: pro
organizované, pro mládež

20.5.2017   Mistrovství Čr žáků předkolo
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz určení: pro
organizované, pro mládež

16.9.2017   Mistrovství Čr žáků finále
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, fafek.z@seznam.cz určení: pro
organizované, pro mládež

Kuželky
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09.12.2017   Mikulášské koulení o ceny
místo konání: Sportovní areál Chotoviny  kuželna název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny,
z.s. kontakt: Miroslav Vacko, 602 417 958, vackoekotech@volny.cz startovné: Mládež zdarma;
dospělí 30 Kč za 1 sérii 3x5 hodů určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Lyžování

10.2.2017   závod ve slalomu
místo konání: lyž.areál Polevsko název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Miloš Vlk 604/118300 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež

Nohejbal

10.12.2017   Poslední smeč 2017
místo konání: TJ Pankrác  Lomnického 1071/1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Luboš Albrecht 603444756 startovné: 600 Kč za jeden tým
(trojice) určení: pro organizované, pro dospělé

29.12.2017   Vánoční halový turnaj v nohejbale
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Schőnkypl Petr,776464500 startovné: za tým 300 Kč určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

Orientační běh

16.3.2017   Dny orientace v přírodě
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jaroslav Novák,
+420725648208, jaroslav.novak@sendme.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

08.4.2017   mistrovství oblasti v orientaščním sprintu
místo konání: Mimoň název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ BOR,z.s. kontakt: Beránek,
606733349, orienteering@okbor.cz startovné: propozice budou zveřejněné na
http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

08.4.2017   závod oblastního žebříčku na krátké trati
místo konání: Velenice u Zákup název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ BOR,z.s. kontakt: Beránek,
606733349, orienteering@okbor.cz startovné: propozice budou zveřejněné na
http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory
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29.4.2017   Českopolské dny OB
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz startovné: 1012let 50 Kč
(chlapci,dívky) určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

30.4.2017   Českopolské dny OB
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz startovné: 1416let 55 Kč
(chlapci,dívky) určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

01.5.2017   Českopolské dny OB
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz startovné: 1617let 80 Kč
(chlapci,dívky) určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

08.6.2017   náborový závod pro MŠ
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz určení: , pro neorganizované,
pro mládež

26.7.2017   Bohemia Orienteering 1. etapa
místo konání: Prysk u Kamenického Šenova název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ
BOR,z.s. kontakt: Beránek, 606733349, orienteering@okbor.cz startovné: viz www.ok
bor.cz/bohemia určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

27.7.2017   Bohemia Orienteering 2. etapa
místo konání: Prysk u Kamenického Šenova název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ
BOR,z.s. kontakt: Beránek, 606733349, orienteering@okbor.cz startovné: viz www.ok
bor.cz/bohemia určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

28.7.2017   Bohemia Orienteering 3. etapa
místo konání: Prysk u Kamenického Šenova název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ
BOR,z.s. kontakt: Beránek, 606733349, orienteering@okbor.cz startovné: viz www.ok
bor.cz/bohemia určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

29.7.2017   Bohemia Orienteering 4. etapa
místo konání: Prysk u Kamenického Šenova název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ
BOR,z.s. kontakt: Beránek, 606733349, orienteering@okbor.cz startovné: viz www.ok
bor.cz/bohemia určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory
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30.7.2017   Bohemia Orienteering 5. etapa
místo konání: Prysk u Kamenického Šenova název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ
BOR,z.s. kontakt: Beránek, 606733349, orienteering@okbor.cz startovné: viz www.ok
bor.cz/bohemia určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

14.9.2017   náborový závod pro MŠ
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz určení: , pro neorganizované,
pro mládež

01.10.2017   Oblastní žebříček a veřejný závod
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jaroslav Novák,
+420725648208, jaroslav.novak@sendme.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

29.10.2017   Novoborský pohár v OB
místo konání: Nové Město p. Smrkem název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Jiří Našinec 602/854463, jiri.nasinec@seznam.cz startovné: 1012let 50 Kč; 14
16let 55 Kč, 1617let 80 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

Přespolní běh

10.5.2017   přespolní běh
místo konání: sjezdovka Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Oldřich Řehák
731151881 určení: , pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

11.10.2017   běh do sjezdovky
místo konání: sjezdovka Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt:
rehako@seznam.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

Šachy

10.6.2017   23. ročník šachového turnaje mládeže do 19
let
místo konání: Dělncký dům Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Jiří Krištof,
776 096 873, jirikristof@seznam.cz startovné: 30 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

Sport pro všechny
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13.2.2017   Šplh na tyči pro ml. a st. žactvo
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 734598144, info@tjsokolprstice.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

01.6.2017   Dětský sportovní den
místo konání: Sportovní areál Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Ivana
Novotná, 381 284 027, novo.iva@seznam.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
mládež, pro těl. postižené

Sportovní gymnastika

19.2.2017   Závody v gymnastickém čtyřboji
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 734598144, info@tjsokolprstice.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

06.5.2017   Dokská kladina
místo konání: Doksy  školní tělocvična název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Kamila Jakšová,
+420728248398, kamila.thean@volny.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

13.5.2017   Májový pohár
místo konání: Doksy  školní tělocvična název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Kamila Jakšová,
+420728248398, kamila.thean@volny.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

20.5.2017   Veřejné cvičení
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 734598144, info@tjsokolprstice.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

16.12.2017   Vánoční SG dvojboj  akrobacie a hrazda
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 734598144, info@tjsokolprstice.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

Stolní tenis

16.1.2017   Okresní turnaj dospělých a mládeže
místo konání: Tábor,herna zimní stadion název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Radek
Losos,724039713,lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

09.12.2017   Pingpongový turnaj ve čtyřhrách
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Renata
Matušková, 724047946, sport@centrum.cz startovné: 120 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory
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26.12.2017   Vánoční turnaj
místo konání: Tábor,herna zimní stadion název TJ/SK: TJ VS Tábor,z.s. kontakt: Radek
Losos,724039713,lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Tenis

20.5.2017   Letní tenisové turnaje
místo konání: Tenisové kurty v Horní Plané název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní
Planá, z.s. kontakt: Škabroud Luboš,728836670 startovné: za dvojici 200 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

27.5.2017   Jarní turnaj dvouhra muži, dvouhra ženy
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Vít
Chlumecký, tel. 723705008 startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé,
pro seniory

27.5.2017   Dětské Tenisohrání
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt:
Lidmila Valentová určení: , pro neorganizované, pro mládež

03.6.2017   Jarní turnaj čtyřhry, mix
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Jiří
Pilát, tel. 605744770 startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
seniory

17.6.2017   Letní tenisové turnaje
místo konání: Tenisové kurty v Horní Plané název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní
Planá, z.s. kontakt: Škabroud Luboš,728836670 startovné: za dvojici 200 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

24.6.2017   Memoriál Františka Černíka  turnaj čtyřhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Robin
Masný, tel. 777665949 startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
seniory

29.7.2017   Dvoudenní Turnaj Amatreur Tennis Tour
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: ing.
Milan Čížek ml. T. 774499424 startovné: 500 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé

25.8.2017   Letní tenisové turnaje
místo konání: Tenisové kurty v Horní Plané název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní
Planá, z.s. kontakt: Škabroud Luboš,728836670 startovné: za dvojici 200 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory
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26.8.2017   Mistrovství TJ Rekreant dvouhry muži, ženy
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Petr
Jiráček, tel. 774928386 startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

02.9.2017   Mistrovství TJ Rekreant čtyřhry, mixy
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Jiří
Pilát, tel. 605744770 startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

02.9.2017   Dětské Tenisohrání, Dětsjký turnaj
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt:
Lidmila Valentová určení: , pro neorganizované, pro mládež

23.9.2017   Tenisový turnaj ve čtyřhrách
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Ivona
Matušková, 728443159, info@tjsokolprstice.cz startovné: 100 Kč určení: , pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

30.9.2017   Letní tenisové turnaje
místo konání: Tenisové kurty v Horní Plané název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní
Planá, z.s. kontakt: Škabroud Luboš,728836670 startovné: za dvojici 200 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

31.12.2017   Tenisový turnaj ve sportovní hale
místo konání: Sportovní hala H.Planá název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Škabroud Luboš,728836670 startovné: za dvojici 200 Kč určení: , pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

Triatlon

02.9.2017   Lužnický triatlon
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS
Tábor,z.s. kontakt: Miloš Kotek,606913121,milos.kotek@volny.cz startovné: Mládež
zdarma,dospělí 100 Kč/os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

Turistika

21.1.2017   ZIMA S KAMENOŽROUTEM
místo konání: Nezvěstice, okr. Plzeň  jih  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J.
Machulka, 731 147 134, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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04.3.2017   SLADKÁ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
místo konání: Blovice, okr. Plzeň  jih  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. a M.
Sladkých, 371 131 314, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

11.3.2017   MEMORIÁL RENATY MENŠÍKOVÉ
místo konání: Křivoklát, okr. Rakovník  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Rudolf,
737 304 001, rudolfj@atlas.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

25.3.2017   ZBIROŽSKÝMI LESY
místo konání: Kařízek, okr. Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Triner, 724
074 417, JiriTriner@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

15.4.2017   90 LET OLDY OKROUHLÉHO
místo konání: Kařez, okr. Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: O. Okrouhlý,
737 002 915, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

29.4.2017   TOULÁNÍ PODBRDÍM
místo konání: Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: P. Šour, 774 563 039,
pfjohnys@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

08.5.2017   MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ
místo konání: Plzeň  Bolevec  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Valach, 774 944
370, jarvalach@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

10.6.2017   KARLŮV POCHOD
místo konání: Třemošná, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: R. Kule,
725 369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

24.6.2017   KAMENOŽROUT
místo konání: Nezvěstice, okr. Plzeň  jih  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J.
Machulka, 731 147 134, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

22.7.2017   ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
místo konání: Hořovice, okr. Beroun  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Triner, 724
074 417, JiriTriner@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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05.8.2017   S BABIČKOU DO HÁJE
místo konání: Třemošná, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Kolář,
775 932 890, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

19.8.2017   NA RABÍ PŘES VINTÍŘOVU STUDÁNKU
místo konání: Sušice, okr. Klatovy název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: S. Krýsl, 728 861
212, mrkrysl@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

02.9.2017   VANDR PO ÚTERSKÝCH MLÝNECH
místo konání: Konstantinovy Lázně, okr. Tachov  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: P.
Šour, 774 563 039, pfjohnys@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

16.9.2017   VZPOMÍNKA NA LUDMILU ŽALOUDKOVOU
místo konání: Plzeň  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: O. Rotzer, 732 185 030,
tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

23.9.2017   ŽELEZNIČÁŘSKÁ PADESÁTKA
místo konání: Horažďovice, okr. Klatovy  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J.
Černovský, 737 275 201, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

28.9.2017   SENIOR POCHOD K MEZINÁR. DNI SENIORŮ
místo konání: Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: E. Košařová, 732 885 005,
evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

14.10.2017   OKOLÍM KOMÁROVA
místo konání: Kařízek, okr. Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: E. Košařová,
732 885 005, evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

21.10.2017   KOLEM RADNICKÉHO POTOKA
místo konání: Radnice, okr. Rokycany  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: F. Beneš,
731 702 075, fbenescap@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

04.11.2017   ŽIHELSKEM
místo konání: Žihle, okr. Plzeň  sever  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Kule, 725
369 135, kulovic@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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11.11.2017   KŘIVOKLÁTSKEM
místo konání: Křivoklát, okr. Rakovník  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: V. Šubrt, 739
235 329, vaclav.subrt27@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

02.12.2017   LOUČENÍ S ROKEM
místo konání: Nýrsko, okr. Klatovy  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: V. Kaňka, 731
258 646, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.12.2017   VÁNOČNÍ POCHOD
místo konání: Plzeň  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Černovský, 737 275 201,
tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

31.12.2017   SILVESTROVSKÝ POCHOD
místo konání: Plzeň  Bolevec  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň , z. s. kontakt: J. Henzlová, 608
521 938, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Volejbal

28.1.2017   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 startovné: 2 400 Kč na družstvo určení: , pro
neorganizované, pro dospělé

11.2.2017   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 startovné: 2 400 Kč na družstvo určení: , pro
neorganizované, pro dospělé

04.3.2017   Volejbalový turnaj
místo konání: Prštice, Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Renata
Matušková, 724047946, sport@centrum.cz startovné: 120 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

11.3.2017   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 startovné: 2 400 Kč na družstvo určení: , pro
neorganizované, pro dospělé

22.4.2017   Minivolejbal v barvách (BMV) (žlutá, oranžová)
místo konání: SH Střelnice, Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Libor Tomiška, 737400109 startovné: 90 Kč na družstvo určení: , pro mládež
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23.4.2017   Minivolejbal v barvách (BMV) (červená,
modrá)
místo konání: SH Střelnice, Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Libor Tomiška, 737400109 startovné: 90 Kč na družstvo určení: , pro mládež

03.6.2017   Turnaj starších žákyň – 31. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. kontakt:
Libor Tomiška, 737400109 startovné: 800 Kč na družstvo určení: pro organizované, pro mládež

04.6.2017   Turnaj starších žákyň – 31. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. kontakt:
Libor Tomiška, 737400109 startovné: 800 Kč na družstvo určení: pro organizované, pro mládež

22.7.2017   Plážový volejbal s mezinárodní účastí
místo konání: Pláž v Horní Plané název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá,
z.s. kontakt: Friedlová Helena, 733387325 startovné: za tým 500 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

Yachting

10.6.2017   Memoriál Bruna Hámy
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách
YCD určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory

24.6.2017   Krajský přebor kraje Liberec a Ústí nad
Labem
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách
YCD určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory

09.9.2017   Ligthouse cup
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách
YCD určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory

23.9.2017   Tour de Ostrovy
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách
YCD určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory
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