
 

HÁZENÁ TJ Sokol Velké Meziříčí 

Letní příprava ml. a st. dorostenek na sezónu 2020 - 2021 

… července Prýgl kap - Brněnská přehrada, vlastní doprava osobními auty 

sobota 8. - neděle 9. srpna III. ročník Mezinárodního mládežnického turnaje Prague Open Beach Handball 

https://www.praguebeachhandball.cz/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pondělí 10. srpna 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

Úterý 11. srpna 

17,30 – 19,30 hodin venkovní hřiště 

Středa 12. srpna 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala  

Čtvrtek 13. srpna  

17,30 – 19,30 hodin venkovní hřiště 

Pátek 14. srpna 

17,00 – 19,00 hodin sportovní hala SOUSTŘEDĚNÍ ubytování, Hornoměstská 395/36, Velké Meziříčí 

Sobota 15. srpna 

 9 – 11,00 hodin Sportovní Centrum VM, Poštovní 8 

11,20 hodin oběd Pizzerie Bílý koníček 

13,30 – 15,00 hodin sportovní hala 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

20,00 hodin večeře Pizzerie Bílý koníček 

Neděle 16. srpna   

 9 – 11,00 hodin Sportovní Centrum VM, Poštovní 8 

11,20 hodin oběd Pizzerie Bílý koníček 

13,30 – 15,00 hodin sportovní hala 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

20,00 hodin večeře Pizzerie Bílý koníček 

Pondělí 17. srpna   

 9 – 11,00 hodin Sportovní Centrum VM, Poštovní 8 

11,20 hodin oběd Hotelová škola Světlá - jídelna 

13,00 – 14,30 hodin sportovní hala 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

20,00 hodin večeře Pizzerie Bílý koníček 

Úterý 18. srpna   

 9 – 11,00 hodin Sportovní Centrum VM, Poštovní 8 

11,20 hodin oběd Hotelová škola Světlá - jídelna 

13,00 – 14,30 hodin sportovní hala 

17,30 – 19,30 hodin venkovní hřiště, sportovní hala 

20,00 hodin odjezd domů, ubytování + strava cena 1.900,- Kč 

 

https://www.facebook.com/Pryglkap/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5136127&y=49.2421990&z=17&source=firm&id=12967111
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4755316&y=50.1325257&z=17&source=firm&id=2573721
https://www.praguebeachhandball.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.0073901&y=49.3562129&z=17&source=addr&id=9451365
http://www.scvm.cz/
https://www.ubilehokonicka.cz/cs/pizzerie
https://www.ubilehokonicka.cz/cs/pizzerie
http://www.scvm.cz/
https://www.ubilehokonicka.cz/cs/pizzerie
https://www.ubilehokonicka.cz/cs/pizzerie
http://www.scvm.cz/
https://www.svetlavm.cz/o-skole/zazemi-skoly/skolni-stravovani
https://www.ubilehokonicka.cz/cs/pizzerie
http://www.scvm.cz/
https://www.svetlavm.cz/o-skole/zazemi-skoly/skolni-stravovani


 

Středa 19. srpna   

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

Čtvrtek 20. srpna – neděle 23. srpna TURNAJ Otrokovice, přihlášeny mladší i starší dorostenky,  

doprava: čtvrtek vlakem tam, neděle zpět společně busem 17,00 hodin, ubytování internát SOŠ Otrokovice, cena 

1.800,- Kč (stravování - školní jídelna 3 x snídaně, 3 x oběd, 2 x večeře), plavky 

Pondělí 24. srpna 

17,00 – 19,00 hodin plážová hřiště za ZŠ Oslavická VM 

Úterý 25. srpna 

17,30 – 19,30 hodin venkovní hřiště, plážová hřiště za ZŠ Oslavická VM, v případě deště sportovní hala 

Středa 26. srpna 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala, plážová hřiště za ZŠ Oslavická VM, v případě deště sportovní hala 

Čtvrtek 27. srpna 

17,00 – 19,00 hodin plážová hřiště za ZŠ Oslavická VM 

Pátek 28. - neděle 30. srpna  

TURNAJ  mladší dorostenky čt ??? pá 28. - ne 30. srpna Tatran Stupava (SR), doprava autobusem odjezd 

čtvrtek 16,00 hod ??? pátek 6,00 hod, ubytování třídy ZŠ kpt. Jana Nálepku, Školská 2, Stupava - matrace a 

spacáky, stravování školní jídelna Večeře-SOV-SO, cena 50 €.  

NUTNÉ: občanský průkaz nebo cestovní pas a individuální pojištění!!! Návrat neděle 17,00 hodin, plavky. 

Pátek 28. - neděle 30. srpna  

TURNAJ starší dorostenky a ženy plážová házená Univerzita Pardubice, družstva LAMY + LARISY,  

vlastní doprava osobními auty odjezd: pátek 15 hod (LACRUM) až neděle 15hod, cena 900,- Kč,  

ubytování Autokemp Cihelna - chatky 

Pondělí 31. srpna 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

Středa 2. září 

17,30 – 19,30 hodin sportovní hala 

Pátek 4. září 

17,00 – 19,00 hodin sportovní hala 

Neděle 6. září 8,30 – 17,30 hodin 

TURNAJ mladších a starších dorostenek Velké Meziříčí 

SPORTOVIŠTĚ:  

dle počasí - venkovní hřiště asfalt, sportovní hala  

Sportovní centrum Velké Meziříčí, hřiště za ZŠ Oslavická Velké Meziříčí, atletický stadión, koupaliště 

Vybavení: sportovní obuv halová, sportovní obuv venkovní, plavky 

Aktuální informace: http://www.hazenavm.cz/informace-pro-hrace/infocentrum 

Kontakt:  

Ing. Vincenc ZÁVIŠKA  +420 736 240 216, zaviska.vincenc@velkemezirici.cz 

Ing. Tomáš PARTL   +420 602 134 112, t.partl@email.cz   

http://jiskraotrokovice.sklub.cz/
https://idos.idnes.cz/vlaky/spojeni/vysledky/?date=20.08.2020&time=12:00&f=Velk%C3%A9%20Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&fc=100003&t=Otrokovice&tc=100003
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.5090353&y=49.2197061&z=15&ut=M%C4%9Bstsk%C3%A1%20hala%20Otrokovice%20(City%20hall%20I.)&ut=Restaurace%20Lan%C3%A1%C4%8Dek%20(Tournament%20Center%20and%20Meal)&ut=Ubytov%C3%A1n%C3%AD%20Intern%C3%A1t%20SP%C5%A0%20(Accomodation)&ut=Sportovn%C3%AD%20hala%20SP%C5%A0%20(Hall%20II.)&ut=Vlakov%C3%A9%20n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD%20(Train%20station)&ut=Relaxace%20-%20koupali%C5%A1t%C4%9B%20(%20Relax%20-%20swimming%20pool)&ut=Wellness%20SK%20Ba%C5%A5ov&uc=97pgjx80ebCCFWg-9hsoKSgO8idexTvI8cy1lE.fmVe1p&ud=49%C2%B013%2713.453%22N%2C%2017%C2%B030%2736.741%22E&ud=M%C3%A1nesova%201916%2C%20Otrokovice%2C%20765%2002%2C%20okres%20Zl%C3%ADn&ud=t%C5%99.%20Tom%C3%A1%C5%A1e%20Bati%201268%2C%20Otrokovice%2C%20765%2002%2C%20okres%20Zl%C3%ADn&ud=t%C5%99.%20Tom%C3%A1%C5%A1e%20Bati%201270%2C%20Otrokovice%2C%20765%2002%2C%20okres%20Zl%C3%ADn&ud=49%C2%B012%279.932%22N%2C%2017%C2%B031%2752.404%22E&ud=49%C2%B013%2710.337%22N%2C%2017%C2%B030%2732.529%22E&ud=49%C2%B012%2755.629%22N%2C%2017%C2%B030%2727.399%22E
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
http://sportvm.cz/subjekt/2-zs
https://www.hctatranstupava.sk/index.php/nase-turnaje/playminihandball-2
https://mapy.cz/zakladni?x=17.0329218&y=48.2682229&z=18&base=ophoto&q=Z%C3%81KLADN%C3%81%20%C5%A0KOLA%20kpt.%20Jana%20N%C3%A1lepku
https://zsskolstu.edupage.org/
http://www.svaz.chf.cz/view_tournament.aspx?contentid=32398
http://www.svaz.chf.cz/view_tournament.aspx?contentid=32398
http://www.autokemppardubice.cz/cz/
http://www.autokemppardubice.cz/cz/galerie
http://www.svaz.chf.cz/view_tournament.aspx?contentid=27809
http://www.svaz.chf.cz/view_tournament.aspx?contentid=27809
http://sportvm.cz/subjekt/hala
http://scvm.cz/
http://sportvm.cz/sportoviste/2-zs#nadpis
http://sportvm.cz/sportoviste/3-zs#nadpis
http://www.mestovm.cz/cs/online-sluzby/online-kamera-na-koupalisti
http://www.hazenavm.cz/informace-pro-hrace/infocentrum
mailto:zaviska.vincenc@velkemezirici.cz
mailto:t.partl@email.cz

