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1 Informace VV ZOSK SNH 
 
V souvislosti s aktuální situací v ČR vzhledem ke COVID 19: 
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VV SNH na svém zasedání dne 26.1.2021 zrušil 47. ročník ČP dospělých a Zimní kemp juniorů a juniorek 
plánovaný na začátek března. 
 
ZOSK SNH  na základě aktuální epidemiologické situace, platných omezujících opatření vlády ČR a v souladu s 
rozhodnutím VV SNH ze dne 26.1.2021 RUŠÍ ZHP mládeže, ZLM dorostenců Západočeské oblasti bez náhrady. 
 
Další vývoj soutěží ZOSK SNH bude stanoven podle centrálních rozhodnutí na úrovni VV SNH a především   
vládních usnesení. 

2 Informace z hnutí  
Výrazná osobnost národní házené v Blovicích oslavila 80. narozeniny 
Dlouholetý hráč a funkcionář blovické házené pan Karel Janko oslavil 80. narozeniny. Pan Janko byl po mnoho 
let oporou družstva mužů, kde hrával na pozici obránce. V pozdějších letech se aktivně věnoval trenérské 
činnosti a vychoval několik házenkářských generací. 
Zároveň byl dlouholetým funkcionářem nejen v oddíle národní házené, kde pracoval na pozici hospodáře, 
jednatele a oddíl NH vedl i jako předseda oddílu, ale byl činným také v naší Tělocvičné jednotě. Zde pracoval v 
různých časových obdobích jako člen VV T.J. Sokol Blovice nebo jako předseda revizní komise. Mnoho z nás si 
ho jistě vybaví i jako správce sokolovny. 
Kromě organizační a funkcionářské práce pro oddíl NH a Tělocvičnou jednotu zanechal nesmazatelnou stopu 
také jako předseda Okresní komise SNH. Zde měl na starosti organizaci 3 úrovní soutěží ve všech hráčských 
kategoriích. 
Pan Janko je určitě jedním z nejvěrnějších fanoušků blovické házené. Nevynechá ani jeden zápas mužů a žen a 
vidět ho můžete i na zápasech našeho „potěru“. Při všech utkáních nás vždy aktivně povzbuzuje a stále se živě 
zajímá o dění v našem oddíle a sportu. 
Vážíme si toho, že jsme mohli, dokud nám to současná situace ještě dovolila, poblahopřát panu Jankovi k tak 
významnému životnímu jubileu přímo na házenkářském hřišti před zápasem oblastního přeboru mužů. 
S gratulací a různými dárky přišel starosta města Blovice Bc. Robert Zelenka, starosta T.J. Sokola Blovice Karel 
Prokopec, předseda ZOSK SNH p. Ivo Toman a předseda oddílu NH ing. Pavel Jíra, které následoval nespočet 
jeho „odchovanců“. Po blahopřání jsme se s panem Jankem všichni společně vyfotili a on pak na svém 
„přibližovadle“ slavnostně objel kolečko na hřišti. 
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a životního elánu. Pevně věříme, že zůstane 
i nadále naším věrným fanouškem. 
Oddíl národní házené Blovic a VV ZOSK SNH se připojuje s blahopřáním. 

 
Smutná zpráva z Přeštic 
V sobotu 26.12.2020 zemřel ve věku 73 let František Nykles z Přeštic.  
František začínal s národní házenou v rodných Nezdicích, nedaleko Přeštic. Po skončení aktivní 
činnosti se rozhodl rozšířit řady rozhodčích. Dlouhou dobu řídil nejvyšší soutěže žen i mužů a 
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samozřejmě řídil i soutěže v západočeské oblasti. Také rozhodoval vrcholné utkání našeho sportu 
ČECHY - MORAVA. V kolektivu rozhodčích byl známý jako výborný hráč mariáše a na každém semináři 
rozhodčích, ve volných chvílích, byla vidět trojice Kracík - Nikl - Nykles, jak  si to rozdávají....  
Čest jeho památce 
 
Budou vzpomínat národní házenkáři Nezdic a Přeštic, SNH, ZOSK 

 
 

 
 

 

 
      Ivo TOMAN v.r.     Petr TAUSCHE v.r. 
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Ladislava DERAHOVÁ v.r.                                       ing. Pavel JÍRA v.r. 
předseda ÚM ZOSK SNH                                    předseda KR ZOSK SNH  

 
        Libor PICEK v.r.                                                     Petr ŽIVNÝ v.r.                                                      
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Zapsala Romana Jabbourová 
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