
Sportovní kalendář

... jiné ...

28.1.2018   Mistrovství Prahy v krasojízdě
místo konání: ZŠ Plamínkové, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 50, za
jízdu určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

10.2.2018   Světový pohár v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz určení: pro organizované,
pro dospělé, pro mládež

11.2.2018   Světový pohár v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, za
jízdu určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

22.4.2018   Mezinárodní stážaikidomr.Roger
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Z.Váňa ,
608444630, zdenek.vana@krbykanja.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro seniory

05.5.2018   Mistrovství ČR žáků v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, za
jízdu určení: pro organizované, pro mládež

15.7.2018   Letní kemp Aikido
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Z.Váňa ,
608444630, zdenek.vana@krbykanja.cz určení: pro organizované, pro mládež

31.8.2018   EURO HRY Doksy  15.ročník
místo konání: Doksy 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

22.9.2018   Memoriál J.Krištůfka v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, za
jízdu určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

Atletika

07.4.2018   Kros KPJ
místo konání: Tábor,stadion Míru název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Petr Nývlt 725 840
835 určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

12.4.2018   Mácha Lake cross  okolo Máchovas jezera
přes 4 pláže  14km
místo konání: Doksy  hlavní pláž název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: bude upřesněno na stránkách
akce určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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26.4.2018   Dětská atletická liga – seriál 7 závodů
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Šárka Chládková startovné:
10,Kč /závod určení: pro organizované, pro neorganizované, pro mládež

18.5.2018   Závody pro přípravku
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Mgr. Jana
Hyjánková, 776065613, hejhula.jana@volny.cz určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro mládež

26.5.2018   45.ročník běhu okolo Máchova jezera na 15km
místo konání: Doksy  stadion kopané, husova ulice název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana
Nováková, +420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: bude upřesněno na stránkách
akce určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory

08.6.2018   Oddílový víceboj
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Mgr. Jana
Hyjánková, 776065613, hejhula.jana@volny.cz určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro mládež

07.7.2018   Chomutovská hodinovka
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Mgr. Jana
Hyjánková, 776065613, hejhula.jana@volny.cz startovné: 50 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

18.7.2018   Velká cena Tábora a Memoriál Ing.Jana Pána
místo konání: Tábor,stadion Míru název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Petr Nývlt 725 840
835 startovné: 100,Kč / start určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

05.10.2018   Rozloučení s atletickou sezónou
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: Mgr. Jana
Hyjánková, 776065613, hejhula.jana@volny.cz určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro mládež

07.10.2018   Memoriál Ing.Zbyňka Šourka ve skoku
vysokém
místo konání: Tábor,stadion Míru název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Roman Bém 723
344 311 určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

13.10.2018   36.ročník běhu  Červený okruh
místo konání: Doksy  areál Termit název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: bude upřesněno na stránkách
akce určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené,
pro seniory

10.11.2018   Lesní běh Pintovkou
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Petr Nývlt 725 840
835 startovné: 30,Kč / start pouze dospělí, ostatní zdarma určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Bowling
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07.4.2018   Velikonoční koulení
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Tomáš Hes, 728456192 startovné: 200, Kč dvojice určení: , pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

01.6.2018   Turnaj Dětí MDD
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Tomáš Hes, 728456192 určení: , pro mládež

24.11.2018   Memoriál M.D.
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Tomáš Hes, 728456192 startovné: 50, kč jednotlivec určení: , pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

29.12.2018   Vánoční turnaj
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Tomáš Hes, 728456192 startovné: 50, kč jednotlivec určení: , pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

Florbal

10.3.2018   Jarní pohár města Nový Bor
místo konání: sportovní hala Nový Bor název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor,
z.s. kontakt: Petr Lhoták, mp.tri@seznam.cz startovné: startovné za družstvo 1 000,
Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež

Fotbal, malá kopaná

02.1.2018   Pravidelný fotbálek v hale 2x týdně  leden až
březen
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

24.2.2018   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

03.3.2018   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

30.6.2018   Jurčík cup 2018
místo konání: Dolsy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Zdeněk Horčík tel. 723371120,
zhorcikcentrum.cz startovné: 1500,/tým  určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé

30.6.2018   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
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28.7.2018   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

01.11.2018   Pravidelný fotbálek v hale 2x týdně  listopad
až prosinec
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ Sokol Chotoviny, z.s. kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

31.12.2018   Silvestrovský 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

Judo

12.5.2018   Memoriál H.Tauda
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: V.Šimek 777278996
vaclavsimek@centrum.cz startovné: 100 určení: pro organizované, pro mládež

08.12.2018   Vánoční turnaj
místo konání: Chomutov název TJ/SK: TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. kontakt: V.Šimek 777278996
vaclavsimek@centrum.cz startovné: 100 určení: pro organizované, pro mládež

Kolová

21.1.2018   MČR juniorů kvalifikace A
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, Fafek.z@seznam.cz startovné: 200, za
družstvo určení: pro organizované, pro mládež

07.4.2018   Mistrovství ČR juniorů v krasojízdě a kolové
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, za
jízdu určení: pro organizované, pro mládež

14.4.2018   Český pohár žáků
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, Fafek.z@seznam.cz určení: pro
organizované, pro mládež

19.5.2018   Mistrovství ČR U23 semifinále
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, Fafek.z@seznam.cz startovné: 200, za
družstvo určení: pro organizované, pro mládež

26.5.2018   1. liga, 2.kolo
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek, 724185207, Fafek.z@seznam.cz startovné: 200, za
družstvo určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

Kulečník
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16.5.2018   Oblastní soutěž 6 nejlepších jednotlivců
místo konání: Náchod, Pražská 1759 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Náchod, z.
s. kontakt: Otčenášek Jiří, 724143522 startovné: Startovné 100,Kč/účastník určení: pro
organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

27.12.2018   Vánoční turnaj ve volné hře s handicapem
místo konání: Náchod, Pražská 1759 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Náchod, z.
s. kontakt: Otčenášek Jiří, 724143522 startovné: Startovné 100,Kč/účastník určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Kuželky

14.4.2018   Turnaj Veteránů
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Alena Kovandová, 605971076 startovné: 140,. Kč dvojice určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

08.12.2018   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

26.12.2018   Vánoční turnaj
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Alena Kovandová, 605971076 startovné: 160,Kč jednotlivec určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Nohejbal

03.3.2018   Pohár ČNS žen
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Luboš Albrecht, 603444756,albrecht.soukr@seznam.cz startovné:
200, za tým určení: pro organizované, pro dospělé

15.12.2018   Poslední smeč 2018
místo konání: TJ Pankrác Praha, Lomnického 1, Praha 4 název TJ/SK: Tělovýchovná jednota
Pankrác,spolek kontakt: Luboš Albrecht, 603444756,albrecht.soukr@seznam.cz startovné:
700, za tým určení: pro organizované, pro dospělé

Orientační běh

08.4.2018   Novoborský pohár
místo konání: Doksy název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. kontakt: Jiří
Našinec 602/854463 startovné: 50 Kč, 55 Kč, 80 Kč (podle kategorie)  určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

17.6.2018   mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati
místo konání: Srbská Kamenice název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ BOR, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav, 606 733 349 startovné: bude zveřejněno v propozicích určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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08.9.2018   Český pohár, ŽA,ŽB krátká trať
místo konání: Radvanec u Nového Boru název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ BOR, z.s. kontakt:
Beránek Miroslav, 606 733 349 startovné: bude zveřejněno v propozicích určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

09.9.2018   Český pohár, ŽA,ŽB klasická trať
místo konání: Radvanec u Nového Boru název TJ/SK: OK JISKRA NOVÝ BOR, z.s. kontakt:
Beránek Miroslav, 606 733 349 startovné: bude zveřejněno v propozicích určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

22.9.2018   Oblastní žebříček OB  Ještědská oblast
místo konání: Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Jaroslav Novák, +420725648208,
jaroslav.novak@sendme.cz startovné: dle směrnice Ještědské oblasti určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

28.10.2018   Novoborský pohár
místo konání: Česká Lípa název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. kontakt:
jiri.nasinec@seznam.cz startovné: 50 Kč, 55 Kč, 80 Kč (podle kategorie)  určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Šachy

22.9.2018   Špinka Cup – okresní přebor v bleskovém
šachu
místo konání: Zábrodí – rybník Špinka název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Náchod, z.
s. kontakt: Ing. Petr Dusbaba určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro těl. postižené, pro seniory

28.9.2018   Náborový turnaj Šachmatík
místo konání: Červený Kostelec  název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Náchod, z. s. kontakt:
Ing. Petr Dusbaba startovné: Startovné 50, Kč/účastník určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

10.11.2018   Open Gymnázia Náchod
místo konání: Náchod – Jiráskovo Gymnázium název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Náchod, z.
s. kontakt: Ing. Petr Dusbaba startovné: Startovné 30, Kč/účastník určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

Sport pro všechny

02.1.2018   Pravidelné cvičení v hale 2x týdně  leden až
květen
místo konání: Sportovní hala 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
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

02.6.2018   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

javascript:animatedcollapse.toggle('pc44')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc45')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc29')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc47')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc121')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc122')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc123')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc99')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc95')


01.10.2018   Pravidelné cvičení v hale 2x týdně  říjen až
prosinec
místo konání: Sportovní hala 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
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Sportovní gymnastika

05.5.2018   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 mládež, pro těl. postižené

12.5.2018   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 mládež, pro těl. postižené

Stolní tenis

01.12.2018   Okresní turnaj dospělých a mládeže
místo konání: Tábor,herna stolního tenisu název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Radek
Losos 724 039 713 lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.12.2018   Vánoční turnaj
místo konání: Tábor,herna stolního tenisu název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Radek
Losos 724 039 713 lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Tenis

12.5.2018   Okresní přebor  CL
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 100 určení: pro organizované, pro dospělé

26.5.2018   Jarní turnaj  dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Vít
Chlumecký, tel 723705008, chlumeckyvolny.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

02.6.2018   Jarní turnaj  čtyřhry a mixy
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Jiří
Pilát, tel 605744770, j.pil@quick.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

02.6.2018   Doksy Cup
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 300 určení: pro organizované, pro dospělé

03.6.2018   Dětské Tenisohrání
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: L.
Valentová, M. Kodymová, lidmila.valentova@volny.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

javascript:animatedcollapse.toggle('pc100')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc27')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc28')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc104')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc105')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc37')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc1')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc2')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc38')
javascript:animatedcollapse.toggle('pc3')


23.6.2018   Memoriál Františka Černíka  čtyřhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Robin
Masný, tel 777665949 startovné: 300 určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

28.7.2018   Živohošť Open  čtyřhry, dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Milan
Čížek ml, Petr Jiráček, tel 774499424, info@attsport.cz startovné: 500 určení: , pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

04.8.2018   Šverma Cup
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 300 určení: pro organizované, pro dospělé

11.8.2018   Mladší žáci Doksy
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 200 určení: pro organizované, pro mládež

18.8.2018   Starší žáci Doksy
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 200 určení: pro organizované, pro mládež

25.8.2018   Mácháč Cup
místo konání: Tenisový klub Doksy název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Ing. Michal Jaroš, 602
569 342, michal.jaros@compucon.cz startovné: 300 určení: pro organizované, pro dospělé

26.8.2018   Mistrovství TJR  dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Petr
Jiráček, tel 774928386 petrjiracek@seznam.cz startovné: 200 určení: , pro neorganizované,
pro dospělé, pro seniory

01.9.2018   Mistrovství TJR  čtyřhry, mixy
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: Jiří
Pilát, tel 605744770, j.pil@quick.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

14.9.2018   Dětské Tenisohrání
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt: L.
Valentová, M. Kodymová, lidmila.valentova@volny.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

15.9.2018   Dětský turnaj
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant Praha z.s. kontakt:
Tomáš Poslední určení: , pro neorganizované, pro mládež

Triatlon

01.9.2018   Lužnický triatlon
místo konání: Tábor, loděnice TJ VS Tábor, ul. Na Bydžově název TJ/SK: TJ VS Tábor,
z.s. kontakt: Miloš Kotek, 606913121, milos.kotek@volny.cz startovné: mládež zdarma, dospělí
100,Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Turistika
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13.1.2018   ČESKÝM ZIMNÍM KRASEM
místo konání: Beroun název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Rudolf Kule, 725 369 135,
kulovic@volny.cz  startovné: 20 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

27.1.2018   VE STOPÁCH KAZNĚJOVSKÉ ŠTRAPÁCE
místo konání: Kaznějov název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jiří Černovský, 732 275
201, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

03.3.2018   SLADKÁ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
místo konání: Ždírec název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Josef Sladký, 371 131 314,
j.sladky40@seznam.cz  startovné: 20 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

24.3.2018   ZBIROŽSKÝMI LESY
místo konání: Kařízek název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jiři Triner, 724 074 417,
JiriTriner@seznam.cz  startovné: 20 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

21.4.2018   OLDOVA JEDNADEVADESÁTKA
místo konání: Kasejovice název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Oldřich Okrouhlý, 737 002
915, jarvalach@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

28.4.2018   Z NIŽBORU DO NIŽBORU
místo konání: Nižbor název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jan Stoklasa, 775 316 882,
stoklasa.stoklasa@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.5.2018   MÁJOVÝ PUCHÝŘ A DUHOVÁ CESTA
místo konání: Plzeň název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jaroslav Valach, 774 944 370,
jarvalach@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

19.5.2018   VZPOMÍNKA NA LUDMILU ŽALOUDKOVOU
místo konání: Kdyně, Kout na Šumavě, Loučim název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Oto
Rotzer, 732 185 030, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.5.2018   PŘES ŠUKAČKU A ŠUMAVOU
místo konání: Železná Ruda, Špičák název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Rudolf Kule,
725 369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

09.6.2018   KARLŮV POCHOD
místo konání: Třemošná u Plzně  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Rudolf Kule, 725
369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

30.6.2018   OKOLO HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY
místo konání: Vranov, Pňovany, Plešnice, Stříbro název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt:
Oldřich Okrouhlý, 737 002 915, jarvalach@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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28.7.2018   ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
místo konání: Hořovice název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jiří Triner, 724 074 417,
JiriTriner@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

18.8.2018   LETNÍM ČESKÝM KRASEM
místo konání: Zdice, Beroun  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Eva Košařová, 732
885 005, evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

25.8.2018   NA RABÍ PŘES VINTÍŘOVU STUDÁNKU
místo konání: Sušice, Rabí, Žichovice název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Stanislav
Krýsl, 728 861 212, mrkrysl@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.9.2018   ŠVIHOVSKEM
místo konání: Švihov název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Pavel Šour, 774 563 039,
pfjohnys@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

22.9.2018   ŽELEZNIČÁŘSKÁ PADESÁTKA
místo konání: Horažďovice název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jiří Černovský, 732 275
201, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

28.9.2018   SENIOR POCHOD K MEZINÁRODNÍMU DNI
SENIORŮ
místo konání: Domažlice, Trhanov název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jindřich Kolář,
721 678 734, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

13.10.2018   PO STOPÁCH SLAVNÝCH
místo konání: Beroun  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Eva Košařová, 732 885 005,
evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

20.10.2018   KOLEM RADNICKÉHO POTOKA
místo konání: Radnice název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: František Beneš, 731 702
075, fbenescap@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

03.11.2018   ŽIHELSKEM
místo konání: Žihle název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Rudolf Kule, 725 369 135,
kulovic@volny.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

01.12.2018   LOUČENÍ S ROKEM V KAMENICKÉ
HOSPŮDCE
místo konání: Stod, Hradec, Horní a Dolní Kamenice  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z.
s. kontakt: Oldřich Okrouhlý, 737 002 915, jarvalach@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.12.2018   VÁNOČNÍ POCHOD
místo konání: Plzeň název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jiří Černovský, 732 275 201,
tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory
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31.12.2018   SILVESTROVSKÝ POCHOD
místo konání: Plzeň název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Julie Henzlová, 608 521 938,
tjrozvoj@seznam.cz startovné: 20 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

Vodní slalom

05.5.2018   Outdoorový festival Harrachovka (kanoistika,
bouldering, MTB, běh)
místo konání: řeka Lužnice, Tábořiště Harrachovka pod Táborem 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

06.5.2018   Outdoorový festival Harrachovka (kanoistika,
bouldering, MTB, běh)
místo konání: řeka Lužnice, Tábořiště Harrachovka pod Táborem 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

Volejbal

20.1.2018   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 mail: st.musil@centrum.cz startovné: 2.400, na
družstvo /na 4 turnaje/ určení: , pro neorganizované, pro dospělé

24.2.2018   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 mail: st.musil@centrum.cz startovné: 2.400, na
družstvo /na 4 turnaje/ určení: , pro neorganizované, pro dospělé

10.3.2018   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 mail: st.musil@centrum.cz startovné: 2.400, na
družstvo /na 4 turnaje/ určení: , pro neorganizované, pro dospělé

07.4.2018   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: tělocvična SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Stanislav Musil, 777148660 mail: st.musil@centrum.cz startovné: 2.400, na
družstvo /na 4 turnaje/ určení: , pro neorganizované, pro dospělé

21.4.2018   Minivolejbal v barvách (BMV) (žlutá, oranžová)
místo konání: SH SOŠ a SOU Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Libor Tomiška 737400109 mail: tomiska.libor@tiscali.cz startovné: 100, Kč na
družstvo určení: pro organizované, pro mládež

22.4.2018   Minivolejbal v barvách (BMV) (červená,
modrá)
místo konání: SH SOŠ a SOU Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun,
z.s. kontakt: Libor Tomiška 737400109 mail: tomiska.libor@tiscali.cz startovné: 100, Kč na
družstvo určení: pro organizované, pro mládež
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01.5.2018   Močítka
místo konání: Město Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol Chýnov,z.s. kontakt:
Petr Kovanda, 777220477 určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež

09.6.2018   Turnaj starších žákyň – 32. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun, Lorencova alej název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ
Lanškroun, z.s. kontakt: Libor Tomiška 737400109 mail: tomiska.libor@tiscali.cz startovné:
1.000, Kč na družstvo určení: pro organizované, pro mládež

10.6.2018   Turnaj starších žákyň – 32. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun, Lorencova alej název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ
Lanškroun, z.s. kontakt: Libor Tomiška 737400109 mail: tomiska.libor@tiscali.cz startovné:
1.000, Kč na družstvo určení: pro organizované, pro mládež

18.8.2018   Memoriál "D. A."
místo konání: TJ Sokol Chýnov název TJ/SK: Tělovýchovná jednota Sokol
Chýnov,z.s. kontakt: Václav Butal, 605589763 startovné: 800, Tým určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro dospělé

Yachting

21.4.2018   Optimistický Mácháč
místo konání: Doksy, Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav pokorný,
tel. 602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: ésoba 200 určení: , pro mládež

12.5.2018   Memoriál B. Hámy
místo konání: Doksy, Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: Miloslav pokorný,
tel. 602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: osoba 200 určení: pro organizované, pro
dospělé, pro mládež

05.7.2018   Mezinárodní mistrovství ČR ve třídě Pirát
místo konání: Doksy, Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: miloslav pokorný,
tel. 602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro dospělé, pro mládež

28.7.2018   Tour deOstrovy
místo konání: Doksy, Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: miloslav pokorný,
tel. 602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

22.9.2018   Light house cup
místo konání: Doksy, Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy, z.s. kontakt: miloslav pokorný,
tel. 602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro dospělé, pro mládež
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