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Odehráno 

GENERÁLNÍ PARTNER TJ OTAVAN POŘÍČÍ 
  

Značka Erima existuje již od roku 1900 a například v roce 1974 
se německý národní balový tým stal v oblečení ERIMA fotbalo-
vým mistrem světa.Firma ERIMA se zabývá nabídkou, prodejem 
a poprodejním servisem sportovního oblečení, kdy mezi vyvole-
né patří hlavně fotbalové vybavení od A až do Z. 
 Značka Erima má vybudovaný systém spolupráce po 
celé západní Evropě a nyní se dostává na český trh oslovit oddí-
ly, kluby, sportovní školy, sportovní kroužky ale i jedince všech 
věkových kategorií amatérské, poloprofesionální i profesionální 
úrovně. Sortiment značky je zaměřen na fotbalové vybavení, 
volejbalové, florbalové, házenkářské, tenisové a atletické. 
Kontakt:  603 509 863 

www.erima-teamsport.cz 

Osek B - Poříčí 0:4 (0:4) sobota 17.8. 
 
Sestava: Kluiber - Podskalský - Solus, Vojík, Pešír J. - Pešír F., Kejda, Sedláček(c) Dohanič - Zábranský, 
Maršala  
Střídání: 64. minuta Kepl za Pešíra J., 75. minuta Kareš za Dohaniče,  
Góly: 9. Sedláček (0:1). 17. minuta Maršala (0:2), 27. minuta Maršala (0:3), 36. minuta Dohanič (0:4).  
Žluté karty: Sedláček, Dohanič  
Rozhodčí: Paleček  
V neděli náš tým zavítal na žhavou půdu do Oseka. 
Potřebovali jsme na začátku vstřelit rychlý gól, aby jsme nemuseli hrát pod tlakem a to se nám také podařilo z kopačky 
Sedláčka. Poté se ještě dvakrát trefil Maršala a bylo rozhodnuto o výsledku. Před koncem prvního poločasu po ukázkové 
akci vstřelil branku Dohanič po pěkném centru od Soluse. Druhý poločas náš tým ubral, ale pohlídal si výsledek. 
Za poslední tři mistrovské utkání s béčkem Oseka máme skore 11:0. V dalším kole doma přivítáme "B" tým Vodňan.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Letní soustředění TJ OTAVANU POŘÍČÍ v italském BIBIONE 
 
Fotbalový klub Otavan Poříčí si tento rok poprvé připravil letní soustředění mimo území České Republiky. S cestovní 
kanceláří NEV-DAMA, si našel optimální podmínky v Italském letovisku Bibione. Pro soustředění klub využil šesti 
denní pobyt od 21. 7. 2008 do 26. 7. 2008. Trojice trenérů Palivec, Král a Šimek, měli k dispozici šestnáct 
hráčů. Příprava byla zaměřena hlavně na zkvalitnění fyzické stránky hráčů. K těmto účelům posloužil hlavně 
centrální fotbalový stadion s atletickou dráhou a sportovním zázemím. Trenéři si pro hráče připravili tréninko-
vý plán, který byl velice pestrý a rozmanitý. V třífázovém tréninku hráči využívali volného času hlavně k 
odpočinku, ale také zde měli prostor pro tenis, basketbal, plážový volejbal, a plážový nohejbal. 
Moře s teplotou 26 stupňů dalo všem prostor pro plavání, ale i pro rekreační koupání. Bibione jako takové nabízí spoustu 
dalších možností, jak trávit volný čas a tak hráči, pokud nebyli příliš znaveni tréninkem, vyráželi večer na kolečkové 
brusle, do lunaparku a nebo zvolili procházku po promenádě. 
Organizace a průběh celé akce byl výborný, hlavně díky bezvadné spolupráci s cestovní kanceláří NEV-DAMA, jak při 
přípravě ještě v ČR a zajištění ubytování v residenci HORIZON, tak během pobytu přímo v Bibione, kde byl plně k 
dispozici personál místní kanceláře.  
 
 

 

Tabulka mistrovských zápasů podzim 2008 

BIBIONE 2008 

Více fotek na: www.otavanporici.cz 

Kolo Domácí Hosté Datum Čas 

1. Poříčí Hoštice Sobota 9.8. 17:00 

2. Osek „B“ Poříčí Neděle 17.8. 17:00 

3. Poříčí Vodňany „B“ Sobota 23.8. 17:00 

4. Bavorov Poříčí Neděle 31.8. 17:00 

5. Poříčí Sousedovice Sobota 6.9. 17:00 

6. Cehnice Poříčí Sobota 13.9. 17:00 

7. Poříčí Dražejov Sobota 20.9. 16:30 

8. Pražák Poříčí Sobota 27.9. 16:30 

9. Poříčí Chelčice Sobota 4.10. 16:00 

10. Poříčí Blatná „B“ Sobota 11.10. 16:00 

11. Volyně Poříčí Sobota 18.10. 15:30 

12. Poříčí Pracejovice Sobota 25.10. 14:30 

13. Malenice Poříčí Sobota 1.11. 14:00 


