
Dobré dopoledne,  

 

Posílám informace k turnajům 10.-11. září v Praze a Bogatyni. (Adresář SKST & KMST – těch, kterých se to netýká, se 

omlouvám). 

 

Pro všechny - připomínám, že ve čtvrtek a pátek 8. - 9.  září odpadají tréninky. Od 18 hodin hrajeme extraligu, přijďte 

fandit! 

Výjimka: trénink pro účastníky BTM ČR v Praze – trénink v pátek 9. září 13:30 – 15:30. 

 

BTM ČR PRAHA 
* všichni přihlášeni, přehled http://prihlasovani.sjm-pinec.cz/ 

* sebou oddílové dresy (červené), 200,-Kč na startovné 

 

so 10.9. - 1BTM ČR Praha, kat. dorost (1999 a ml.), Jižní město - ZŠ Květnového vítězství 1554  

auto 1: Protiva + Šilhán, Valenta, V. Waldhauser (6:20 u haly), Mečl (6:35 doma) 

auto 2: p. Huk + M. Huk, Pařízek (6:30 doma), Blinka (6:35 Vratislavice u hřiště)  

a mladší ž. (2004 a ml.), hala Oaza Praha, Jeremenkova 106 

auta p. Petříček a p. Richter + Š.Waldhauser, Pařízková, Richterová, Vejvoda, M.Vogel + pí. Vejvodová = 6,20 od haly 

 

ne 11.9. - 1BTM ČR Praha, kat. starší ž. (2002 a ml.), hala Oaza Praha, Jeremenkova 106 

auta: Protiva a p. Pusch + Š.Waldhauser, Matějčík, T.Holík, Pusch, Pařízková, Štolfa = odjezd 6,20 od haly 

a nejmladší ž. (2006 a ml.), Jižní město - ZŠ Květnového vítězství 1554  

auto p. Petříček + Čermák, Vejvoda + pí. Vejvodová = odjezd v 6:30 od haly; Bohouš dle dohody 

 

BOGATYNIA 

so 10.9.2016,  Turnaj mládeže Bogatynia, Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 42A (hraje se ve škole); začátek v 10:00 
- Čermák, Donát, Hlavatý, Holík T., Horák P., Jandák, Karel, Košek, Link, Matějčík, Nevery, Perný, Pusch, Reslerová, Ryška, 
Sálová, Tauchman, Vogel J., Volf (19), + p Horák (20) 
- auta: Kaněra, Vogel, Tauchmanová, Matějčík (vš. +4 místa), Holík (+ 6), Odjezd v 8:30 od haly 
* po turnaji společný oběd, bowling (vše zdarma) 
* s sebou doklad - cestovní pas nebo OP; svačina, pití 
* kdyby cokoliv, volejte J. Kaněru (723 255 617), který tam bude 
* předpokládaný návrat do Liberce je kolem 18 hodiny (bez auta Kaněra a O.Donát + F. Nevery, kteří zůstávají). Celkem 17 hráčů, 
p. Horák (18), auta Vogel, Tauchmanová, Matějčík (3*4 místa), p. Holík (6 míst), celkem 18 – což je přesně 
 
so 10.9.2016,  Turnaj dospělých Bogatynia, Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 42A (hraje se ve škole); začátek v 15:00 
* odjezd 13:30 auto Veselka + Veselka M., Veselka J. ml., Vojkovič,  
* odjezd 13:30 auto Rakušan + Vendula, Jahoda, Fabíni M.,   
* odjezd 13:30 auto p. Jára + Absolonová, Knot 
- nějak se spolu na odjezdech domluvte 
* odjezd 14:00 auto Klimenta 
(o účasti ještě uvažují: Tereza, Luboš, Pepo Ob., Katka – pokud by jste mohli, tak se spojte s někým z výše uvedených řidičů) 
 

* hraje se přátelák, asi 2 družstva. Teoreticky + Káňa (pokud nebude potřeba být spolu s dětmi, O. Donát a F. Nevery) 
* následuje posezení, večeře, zpěv – pan Jára nejlepší kytarista v ČR, Maruška zpěv, (+ Tereza ?) - Úkol: připravit nějakou 
polskou lidovku  
* přespávají (Káňa, Rak, Vendula, Karel Voj., Marek Fab., Martin Jah, J+J+M Veselka 3x, Knot = 10 os), zařídí Bogatyna (napíšu) 
* večer / v noci zpět: auta Matouš a p. Jára + Maruška, Ondra Don. Filip Nev 
 
PS: 
= z Bogatyně psali, že cesta přes Hrádek a Siniawku je průjezdná; Google mapy říkají, že nejkratší a nejrychlejší je to přes 
Dětřichov, https://goo.gl/maps/UZuTJYMLjK82 
= kontakt na PL, Dariusz Olechnik +48 733 580 890 
= udělejte nějaké fotky (stačí mobil) + výsledky (stačí foto) 
= budu na telefonu, do PL pojedu v týdnu, veškeré finance uhradím – kromě ubytování, to musíme zaplatit sami (dám Zloty 
Káňovi) 
 

Martin P. 

http://prihlasovani.sjm-pinec.cz/
https://goo.gl/maps/UZuTJYMLjK82

